Orriols aconsegueix la seva sisena
victòria al Ral·li Esprint Sant Julià

Inaugurant la temporada de ral.lis a Catalunya, aquest diumenge s’ha disputat la
23a edició del Ral·li Esprint Sant Julià, organitzat com cada any per l’Escuderia
Osona. En aquesta ocasió s’hi havia afegit un atractiu extra per als pilots, ja que la
cursa puntuava per al Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints d’Asfalt.
Els 31 equips participants varen haver de fer tres passades a cadascun dels dos
trams cronometrats: el de Romagats, recuperat després de no passar-hi en les darreres edicions, i el de la Collada del Vilar
El dissabte, un cop fetes les verificacions tècniques i administratives, els pilots varen
provar els cotxes abans de la cursa al shakedown celebrat al Circuit d’Osona, que es
va convertir en un veritable tram espectable per als aficionats que s’hi varen reunir.
El primer bucle del diumenge se l’emportava Albert Orriols amb el seu Ford Fiesta
RS WRC, seguit molt de a prop de Ramon Cornet amb un Peugeot 308 N5 i, disputant-se la tercera i quarta plaça, els Mitsubishi de Josep María Soler i de Josep
Lluís Diego.
Les tornes varen canviar al segon bucle. Ramon Cornet va marcar el millor temps
gracies a afinar amb l’elecció dels pneumàtics i a l’errada d’Orriol a la sortida del
tram de la Collada del Vilar, cosa que va deixar els dos primers classificats a tocar
un de l’altre. La tercera posició va ser per Xavier Agustina i la quarta, per Marià
Parés.
Una tercera i última passada molt lluitada va decidir el pòdium. Albert Orriols –
Lluís Pujolar amb Ford Fiesta RS WRC acabarien aconseguint el millors temps en
cada tram emportant-se d’aquesta manera la victòria definitiva. El tàndem Ramon
Cornet- Dani Noguer, Peugeot 308 N5 que varen quedar-se amb la segona posició
i la molt competida tercera plaça se la varen endur Xavier Agustina – Manel Jiménez Mitsubishi Lancer Evo X, arrabassant-la a l’últim tram a Marià Parés – Jordi
Forcada. És la sisena victòria del pilot vigatà Albert Orriols al Ral·li Esprint de Sant
Julià, on l’any passat també fou el guanyador.
La pròxima cita serà dos de maig al XI Ral·li Ciutat de Valls organitzat per Escuderia
Costa Daurada i puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis.

