
Una vegada més els GIAND van ser els grans protagonistes en les Crèdit Andorrà GSeries. En un final d’infart la incertesa sobre el resultat es va fer esperar fins 
al final, destacar cap pilot va aconseguir repetir podi. Així doncs la provisional del certamen està encara més ajustada.
En aquesta G2, el MINI a les mans de Joel Font i José L. García, va estar de nou en la lluita per les posicions d’honor. Al final, tots dos pilots van quedar a les 
portes del podi.

El MINI va completar la jornada amb Joel Font i José Luis García en el top 5.
En aquesta ocasió no va haver-hi contratemps importants i tant Font com García van poder completar totes les seves mànegues de manera regular per darrere 
dels líders de la categoria, esperant la seva oportunitat per a aconseguir un podi més que merescut.

La regularitat del pilot andorrà el va portar fins a la 4a posició final de la G2, amb un total de 40 punts acumulats i la 2a posició en la final 1B com a millor registre. 
Per la seva part García, que va aconseguir la 2a plaça en la Final 2A, va quedar just per darrere, a tan sols 2 punts, del seu company d’equip.

Al final de la jornada Joel Font ens comentava que: “Havia gaudit molt pilotant el MINI. Llàstima!, de no arrodonir el dia amb el podi.”

Classificació Crèdit Andorrà GSeries - GS.

Emoció fins al podi final, moments abans del mateix les calculadores treien fum.
Igual que va succeir en la categoria reina (GS), en els GIAND tot va començar, entrenaments lliures, segons el guió previst. José Roger Chalmeta va dominar 
amb claredat els entrenaments lliures, va parar el crono en 52”651, mentre que el seu rival directe en aquesta ocasió, José L. García, va superar els 54”, en la 
seva millor volta.

En la continuació, mànega qualificativa, la situació va canviar de manera radical. Roger es va enganxar en una de les seves voltes i va quedar desplaçat fins 
a la 7a posició. En aquest cas la sorpresa va venir de la mà, del jove piloto català, Joan Sabater, que amb un crono de 4’36”773, va superar de manera clara a 
la resta de participants.

A les finals, l’emoció va pujar molts enters. Roger i Sabater es van repartir les finals A, mentre que José L. Diego i Gil Membrado van fer el mateix amb les B.

L’espera fins al lliurament de trofeus als guanyadors se’ls va fer molt llarga als protagonistes del meeting. Era evident que les diferències eren mínimes i ende-
vinar el podi no era fàcil, no obstant això Joan Sabater ja era el clar favorit al triomf.

Classificació Crèdit Andorrà GSeries - GIAND.

Pep Codinach, molt satisfet de com s’havia desenvolupat la G2: “El MINI s’ha comportat de manera espectacular en una pista amb molta neu. Entre els 
GIAND hi ha hagut una mica de tot, l’adaptació a la pista, per part dels pilots, ha estat desigual. El que no ha faltat ha estat l’emoció.

La pròxima cita en el Circuit Andorra és el dissabte, dia 8 de febrer. És a dir hi ha uns dies per a recuperar les mecàniques de l’esforç fet a la G2.

Servei de premsa.

Els GIAND centren l’atenció a les 
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