
El de L’Ametlla del Vallès va bolcar en la primera especial, però es va anar a fons per a recu-
perar el terreny perdut.

En l’etapa del diumenge va guanyar en la categoria SSV i va ser quart escratx.

“Estem molt contents amb el rendiment del Yamaha, ja que teníem ritme per a guanyar”, as-
segura.

José Luis García va presentar la seva candidatura al títol de SSV en la primera cita del Campionat d’Espanya de Rallyes Tot 
Terreny, el Ral·li TT de Conca. El pilot del PCR Sport, al volant del seu Yamaha YXZ1000R, va aconseguir la tercera posició 
en la seva categoria després de protagonitzar una gran remuntada en l’especial del diumenge, en la qual es va emportar 
el triomf d’etapa i va ser quart escratx.

El de L’Ametlla del Vallès acudia a la primera prova del CERTT amb molta confiança després del nivell demostrat a l’Anda-
lusia Ral·li, en el qual va acabar en onzena posició de T4. Disposat a manar des del principi, en la pròleg va signar el millor 
resultat de la categoria SSV i l’onzè absolut.

No obstant això, en la primera especial de la competició va sofrir un important contratemps al costat del seu copilot, Xevi 
Moreno, en bolcar el seu Side-by-Side i perdre prop de 40 minuts. Afortunadament, ni els tripulants ni el vehicle van patir 
cap mal i van poder continuar la marxa. Això sí, abans degueren redreçar el Yamaha, que s’havia quedat amb els baixos 
recolzats sobre un arbre, amb l’ajuda de Miguel Riqueni i Carlos Fernández.

En l’especial del diumenge, que recorria els mateixos 224 quilòmetres del dia anterior, el pilot català es va mostrar molt fort 
i va aconseguir una extraordinària victòria d’etapa en SSV, a més de finalitzar quart en l’escratx absoluta. Aquest resultat li 
va permetre recuperar quatre posicions entre els Side-*by-*Side i pujar al podi en tercera posició.

“En la primera especial sortim una mica conservadors, però després de la bolcada vam ser per totes i recuperem 
bastant terreny perdut. El segon dia vam córrer molt, vam poder guanyar l’especial i remuntar moltes posicions”, 
relata García, qui considera clau “ser ràpids quan devíem i conservar la mecànica en les zones més perilloses”.

José Luis García, ferm aspirant al títol en la categoria de SSV, afirma que el resultat és fins i tot curt donades les circums-
tàncies: “El temps que vam perdre el dissabte amb la bolcada ens va penalitzar. Teníem ritme per a guanyar i fer podi 
en escratx, encara que no és excusa, perquè tots acaben tenint problemes”, reconeix. Així mateix, assegura sentir-se 
còmode amb el YXZ1000R SS en la seva versió amb sistema de canvi per lleves: “Estem molt contents amb el rendi-
ment del Yamaha; el nou reglament ens permet estar al mateix nivell que els Ca-Am i els Polaris turbo”, afegeix.

García subratlla el suport de PCR Sport, Yamaha i Ausió, tres dels seus partners incondicionals: “Estic molt agraït pel seu 
suport tècnic en la construcció i preparació d’aquest YXZ1000R. També vull felicitar la Real Federació Espanyola 
d’Automobilisme i al Ral·li TT de Conca per haver fet possible aquesta carrera”.

El pilot barceloní, malgrat la incertesa que se cern sobre les pròximes dues dates del calendari del Campionat d’Espanya de 
Rallyes Tot Terreny, no perd la fe i espera poder disputar totes dues proves, la Baixa TT Devesa d’Extremadura (20-21 de 
novembre) i la Baixa Trans Andalusia (4-5 de desembre): “Realment són dues carreres que ens agraden i que encaixen 
molt bé amb les nostres característiques”.
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Podi de José Luis García en el Ral·li TT de 
Conca després d’una espectacular remuntada


