Edgar Montellà supera amb èxit l’obstacle
que suposava la IX Pujada a Alp

Per a Edgar Montellà, la IX Pujada a Alp 2500 vàlida per als campionats d’Espanya (CEM) i Catalunya (CCM) de l’especialitat, es va desenvolupar de manera molt positiva per als interessos del pilot de l’ACA Esport. Montellà va protagonitzar un meeting en clara progressió,
millorant els seus cronos en cadascuna de les pujades disputades.
Al final, el doble podi aconseguit és la justa recompensa a un treball que va encaminat a recuperar la millor versió del pilot andorrà.
Els organitzadors de la prova, Cerdanya Racing, van preparar amb detall l’escenari habitual de la pujada entre els punts quilomètrics 18,400
i 12,400 de la carretera GI-400 que uneix la localitat d’Alp amb l’estació d’esquí de la Masella. Un total de 6 km que els equips inscrits havien
de superar cinc vegades (dues d’entrenaments oficials i tres de carrera). La suma dels dos millors cronos de cadascun d’ells era el temps
que servia per a establir les diferents classificacions.
Durant el dissabte, els equips que van competir en la prova que es disputa a la comarca de la Cerdanya van haver de suportar una calor
sufocant. El diumenge la situació va canviar de manera radical, durant les primeres hores del dia els núvols van amenaçar pluja, element
que va caure en forma de ruixats a partir del migdia.
Categoria II (CM Promoció)
Edgar Montellà va completar un excel·lent cap de setmana a Alp. Va estar de manera regular en el top5 del CEM i al darrera de Plaus en
el català. Així valorava la seva actuació en la localitat de la Cerdanya: Crec que hem fet un cap de setmana molt regular. Després de
la 1a pujada ens situavem molt a prop (1 segon i mig) de la 3a plaça del CEM, amb l’afegit que havíem superat alguns dels rivals
que tenim per davant en el campionat. En la 2a pujada de carrera aconseguiem el nostre millor registre i ens asseguravem un bon
resultat. En aquells instants la climatologia ja va començar a canviar.
Pensant en la provisional del campionat de la Categoria II, segons Edgar: Crec que ens situem en la segona posició... en fi no sé, veurem
la provisional oficial quan surti. De tota manera encara falta molt campionat per disputar, just hem passat l’equador a Alp, i tot pot
variar. Sóc optimista, crec que estem treballant en la bona direcció. Recuperar les millors sensacions és l’objectiu.
El CEM iniciarà la segona part del campionat a la comunitat gallega, amb la disputa de la 46 Pujada a Chantada. És l’antepenúltima cita d’un
calendari que al final constarà de 7 proves. La prova d’Ubrique 2019 ha estat definitivament anul·lada.
Servei de premsa.

Categoria I.

Classificacions IX Pujada a Alp 2500.
Campionat d’Espanya de Muntanya.

1. Javi Villa (BRC B53) 5’42”029, 2. Toni Ariete (BRC BS3) a 31”572, 3. Christian Brosberg (Radical PR6) a 33”000, 4. Maria Pau Huguet (Talex M2+) a 1’07”323.

Categoria II.

1. Arkaitz Ordoki (BRC B49) 6’14”196, 2. Domingo Estrada (Silver Car S3) a 2”547, 3. Edgar Montellà (Speed Car GT-R) a 6”926, 4. Jonhatan Alvarez (Talex

M3) a 8”350, 5. Mario Asenjo (BRC B49) a 10”865.

Categoria III

1. Jose A. López-Fombona (Lamborghinni Huracan), 6’24”657, 2. Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRX) a 11”233, 3. Kike Perelló (Porsche 997 GT3 ) a
13”734, 4. Santiago Mateu (Porsche 997 GT3) a 28”043, 5. José Blanco Rosales (Mitsubishi Evo IX) a 1’03”118.

Campionat de Catalunya de Muntanya.
Categoria I (CM y CM-PR)

1. Ramón Plaus (Silver Car S3 ), 6’17”269, 2. Edgar Montellà (Speed Car GT-R ) a 3”853, 3. Francesc Munné (Demon Car GT) a 5”144, 4. Antoni Arrufat (Silver
Car S2) a 7”953, 5. Eduald Carbonell (Demon Car R2), 21”118,

Turismes.

1. Jordi Gaig (Porsche GT3), 6’27”683, 2. Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRX) a 8”207, 3. Kike Perelló (Porsche 997 GT3) a 10”708, 4. Santi Mateo (Porsche 997) a 25”017, 5. Felix Jurado (Mitsubishi Evo VII) a 27”396, ....

