
Els pilots de l’equip V-Sport by Veri Corral participaran amb dos vehicles del Grup N5 en el Rallye Ciutat de Pozo-
blanco.

Cué pilotarà un Peugeot 208 assistit per RMC Competició i García un Citroën DS3 de PCR Sport.

4 d’abril de 2018
Borja Cué i José Luis García es donaran cita aquest divendres a Còrdova per a prendre la sortida del Ral·li Ciutat de Pozo-
blanco, segona prova puntuable del Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra (CERT). Tots dos pilots han unit esforços per 
a disputar la prova andalusa amb el mateix equip, el V-Sport by Veri Corral. Correran amb dos N5, vehicles 4x4 inspirats 
en els Maxi Rally argentins que lliuren prop de 300 CV.

Per a Borja Cué, el Ral·li Ciutat de Pozoblanco significa la seva primera incursió en els ral·lis de terra. El pilot de Llanes, 
amb un extens currículum sobre asfalt -va ser vencedor de la Copa Colón en 2008-, debutarà en terres andaluses amb un 
Peugeot 208 assistit pel preparador lleonès RMC Competició. Comptarà a més amb el suport del seu germà Dani, experi-
mentat copilot bicampió d’Espanya de ral·lis de terra (2010-2011), que ha disputat el WRC2 al costat del mexicà Benito 
Guerra. Actualment és el copilot de “Coete Suárez” amb Hyundai Motor Espanya.

“Estic molt content de poder debutar en terra i de fer-ho amb un N5. En els test que hem fet amb el cotxe hem 
anat de menys a més i espero fer el mateix durant el ral·li”, assegura el pilot asturià. Cué afegeix a més que serà tot 
un privilegi competir amb el seu germà: “Em dóna molta tranquil·litat portar a Dani al meu costat”.

José Luis García, un habitual del Campionat d’Espanya de Ral·lis Tot Terreny (CERTT) amb el Side-*by-*Side de Yamaha, 
es posarà al volant d’un Citroën DS3 N5 assistit per PCR Sport. El català va reprendre el contacte amb els ral·lis de terra 
a la fi de 2018 en el Ral·li Ciutat de Granada. Llavors va pilotar el Peugeot 208 N5 de RMC Motorsport i va aconseguir 
acabar en el Top 20.

“Tinc moltes ganes d’estrenar aquest nou N5, PCR Sport ha fet un treball magnífic i estic segur que serem molt 
competitius en Pozoblanco, un ral·li que m’encanta”, reconeix el pilot de L’Ametlla del Vallès (Barcelona). José Luis 
García afirma que les seves últimes incursions en els ral·lis de terra i d’asfalt li han servit per a millorar el seu pilotatge: 
“Córrer en aquestes altres modalitats es complementa perfectament amb el CERTT, que avui dia és la meva pri-
oritat”.

Al marge d’aquesta prova, Borja Cué i José Luis García tornaran a compartir protagonisme en altres proves que donaran 
a conèixer en el transcurs de la temporada.

El VII Ral·li Ciutat de Pozoblanco se celebrarà el divendres 5 i el dissabte 6 d’abril als voltants del municipi cordovès. En 
la jornada inaugural es disputaran el tram de qualificació i el shakedown, previs a la cerimònia de sortida. El dissabte, els 
participants hauran de completar un total de 101,34 quilòmetres de carrera, repartits en cinc trams, amb dues passades 
cadascun.
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