
José Luis Garcia i Xevi Moreno van guanyar la categoria OPEN de la Yamaha YXZ1000R Cup i van lluitar per la 
victòria absoluta de Buggies Nacionals.

Pedro Delgado i Guifré Pujol van tornar a dominar en ESTOC amb el seu Side-by-Side de sèrie i van reforçar el seu 
lideratge després d’una altra gran actuació.

La Baixa TT Devesa d’Extremadura, tercera prova puntuable per a la Yamaha YXZ1000R Cup, va posar de manifest les bones pres-
tacions dels Side-by-Side Yamaha, així com la seva enorme fiabilitat. El triomf en OPEN va ser, per segon ral·li consecutiu, per a José 
Luis García i Xevi Moreno que es van quedar sense opcions de lluitar pel triomf absolut en Buggies Nacionals del Campionat d’Espanya 
de Ral·lis Tot Terreny en rebre una rigorosa penalització. D’altra banda, Pedro Delgado i Guifré Pujol van sumar una nova victòria en la 
categoria ESTOC, reservada als YXZ1000R de sèrie, per davant d’Edesio Caamaño i David Conde.

La prova extremenya va tenir el seu centre neuràlgic en l’Edifici Segle XXI de la ciutat de Badajoz, on es va instal·lar l’espectacular 
Village de la Yamaha YXZ1000R Cup, que va albergar als set equipsparticipants en aquesta apassionant copa mono marca. Després 
de la simbòlica cerimònia de sortida del divendres a la nit, el dissabte va arrencar l’acció amb una etapa pròleg de 7 quilòmetres que va 
servir per a decidir l’ordre de la sortida a la primera de les quatre súper especials programades per al cap de setmana.

Els participants van afrontar al voltant de 450 quilòmetres cronometrats, amb dos durs trams de 116 i 100 km que van haver de repetir 
en dues ocasions, sota un sol abrasador. El dissabte Rafa Villanueva i Javier Prieto van imprimir un ritme molt fort i van ser els més 
ràpids en el pròleg i la SS1. Un problema a causa de les exigències del recorregut durant la SS2 els va impedir disputar la següent 
especial i perdre així totes les seves opcions finals, tot i reenganxar-se en la modalitat Súper Ral·li.

La primera jornada va concloure sense grans sorpreses, és a dir, amb el sòlid líder Delgado-Pujol al capdavant de la Yamaha YX-
Z1000R Cup, just per davant de García-Moreno, primers de la categoria OPEN. Però encara restava la meitat de la prova i, la duresa 
del terreny i les elevades temperatures extremenyes, deixaven tots els pronòstics molt oberts.

El diumenge, els Side-by-Side Yamaha van confirmar la seva fiabilitat i capacitat d’adaptació a qualsevol mena de superfície, per extre-
ma que sigui. Els primers classificats van aprofitar els 200 km restants de carrera per a consolidar les seves posicions, encara que va 
destacar el fort ritme imposat per José Luis García i Xavi Moreno que els va permetre marcar en el tercer tram el segon millor registre 
de la categoria de Buggies Nacionals del Campionat d’Espanya de Ral·lis Tot Terreny. En l’acumulat, la parella catalana figurava de ple 
en la lluita per la victòria nacional, encara que al final acabarien quarts en rebre una rigorosa penalització de 10 minuts per saltar-se un 
Control de Pas, en una zona de nul·la visibilitat per la pols.

Aquest contratemps no els va impedir ser el primer Yamaha i alçar-se amb el triomf de la YXZ1000R Cup en la categoria OPEN, 
reservada per als Side-by-Side amb modificacions, per davant dels infatigables Serra-Cano. La victòria en ESTOC va correspondre 
a Delgado-Pujol -després de completar un gran cap de setmana-, seguits de Caamaño-Conde i Villanueva-Prieto, tots ells amb els 
YXZ1000R de sèrie. Una dada que confirma la fiabilitat de Yamaha és que va ser la marca amb el menor percentatge d’abandons en 
carrera de la seva categoria.

Després de ser protagonistes en la pista, els pilots de la Yamaha YXZ1000R Cup també ho van ser en el lliurament de trofeus de la 
tercera edició de la Baixa TT Devesa d’Extremadura. Recordar que, com en cada ral·li, els primers classificats tant d’ESTOC com 
d’OPEN van ser recompensats per Yamaha amb la inscripció gratuïta per a la pròxima cita de la copa mono marca. Serà Baja Aragón, 
una de les proves més especials de tota la temporada, a disputar del 25 al 27 de juliol..

Classificació Estoc
1.Pedro Delgado – Guifré Pujol, 150 punts
2.Rafa Villanueva – Javier Prieto, 102 pts.
3.Edesio Caamaño – David Conde, 58 pts.
4.Gustavo Sosa – Rogelio Peñate, 36 pts.

Classificació Open
1.José Luis García – Xevi Moreno, 100 punts
2.Jordi Serra – Iván Cano, 81 pts.
3.Juan López – José Antonio Álvarez, 25 pts.
4.Yago de Prado – Álvaro Moya, 21 pts.
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