La G5 proclamarà els campions de
les Crèdit Andorrà GSeries 2019

La data final del calendari, cap de setmana 2 i 3 de març, serà la decisiva per a conèixer els triomfadors de les diferents categories de les Crèdit Andorrà GSeries
2019. Miguel Socias (GS), Ferran Pujol (GS2), Jaume Bartumeu (2RM), Raul Ferré (Car Cross) i Yann Le Potier (Side by Side), afrontaran l’última cita del calendari com a líders provisionals, encara que amb diferències que fan preveure moments de molta emoció durant les dues jornades.
La calor tornarà a estar present a la pista del Circuit Andorra - Pas de la Casa.
Les previsions climatològiques apunten que, durant tot el cap de setmana, les temperatures seran més altes a les habituals per a aquesta època de l’any. Així
doncs, el treball dels organitzadors tornarà a ser complicat per a mantenir la pista del traçat del Port d’Envalira en condicions per a poder competir amb certa
normalitat.
Àlex Bercianos (director del Circuit Andorra), ens comentava d’aquesta manera els canvis que posaran en pràctica el cap de setmana, aquestes eren les seves
paraules: Una vegada més el sol serà el protagonista de les dues jornades. Es correrà tot al matí, intentarem recuperar la G4 dels Buggies i Car Cross.
De les paraules de Bercianos, es desprèn que la competició s’iniciarà a les 8:00 hores, els dos últims dies de les Crèdit Andorrà GSeries. Durant el dissabte (dia
2) seran els pilots de les categories GS, GS2, 2RM, els protagonistes en la pista.
Durant la jornada següent (diumenge dia 3) seran els Car Cross i els Side by Side, els que lluitaran per les posicions capdavanteres tant dels meeting parcials
(G4 i G5) com de la primera edició d’ambdues categories en el campionat andorrà.
Ferran Pujol (GS2) el millor posicionat, la resta de líders ho tindran més complicat.
Dèiem que els moments de tensió i emoció màxima marcaran el desenvolupament de la G5 del certamen andorrà de pilotatge sobre gel. Sens dubte, les diferències que s’aprecien en les posicions de podi de les diferents classificacions provisionals són mínimes. Qualsevol error o problema atípic pot tenir conseqüències
decisives per a qualsevol dels protagonistes.
A excepció del pilot esmentat (Ferran Pujol), que té un avantatge de 35 punts respecte al seu immediat perseguidor (Pol Vila), els podis de les restants categories
estan per decidir.
Així doncs, en la categoria reina (GS), Miguel Socias compta amb 15 punts d’avantatge respecte a José Roger Chalmeta. Jaume Bartumeu i Joan Sala, tots dos
pilots comparteixen un VW Golf, també estan separats per 15 punts al capdavant de la provisional de 2 Rodes Motrius (2RM).
Entre els Car Cross i els Side by Side, la situació és una mica diferent. Queden 100 punts en joc (G4 + G5) i les variacions poden ser més grans. De tota manera,
Raul Ferré i Erwan Le Potier, que comparteixen el Car Cross número 97, estan separats per 4 punts, mentre que entre Yann Le Potier i Philippe Bouchard, que
també comparteixen vehicle, només hi ha 1 punt de diferència.
Les 8.00 hores del matí del dissabte (dia 2), serà el moment en què es donarà la sortida als primers participants de l’últim meeting (G5) de les Crèdit Andorrà
GSeries 2019.
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