
Joan Carchat: Acabar el ral·li de Madrid és el principal objectiu.    
Joan Carchat-Claudi Ribeiro(Leites) disputaran el cap de setmana vinent (dies 25 i 26) el II Ral·li Comunitat de Madrid-
RACE, prova en la qual es decidirà la Copa Suzuki Swift 2011. Carchat serà un dels protagonistes d’aquest apassionant 
final de temporada e, fins a tres pilots (Pazó, Rey i l’esmentat Carchat) es jugaran un títol per el que porten barallant 
tota la temporada.                  

Davant la cita més important de la temporada i, potser, de la seva trajectòria esportiva, Carchat no vol improvisar canvis 
en la manera d’afrontar la carrera, així explicava el seu plantejament: La intenció es sortir com de costum, a imposar 
el nostre ritme des de l’inici. Després veurem com es desenvolupen les especials i, si les circumstàncies ho  
aconsellen, potser si que valdrà la pena replantejar-se l’estratègia a seguir. L’objectiu al que no podem renun-
ciar es, estar al parc tancat de final de carrera. Com dic sempre, aquest és el guió que hauríem de seguir, una 
vegada posats en matèria veurem si som capaços.  El pilot andorrà, una vegada més aquest any, desconeix les 
especials de la prova del RACE, encara que si que ha rebut informació de companys que coneixen bé la prova: Estar 
encertats en els reconeixements tornarà a ser bàsic per no passar dificultats el dia de la competició. De moment 
m’han comentat que les especials no són complicades, és a dir de pilotatge poc, i a més les previsions meteo-
rològiques no tindran res a veure amb les de l’any passat. Veurem com surten les coses, hi ha 35 punts en joc 
(25+10) i és de suposar que haurem de lluitar fins al final.
Cal recordar que en l’edició de la passada temporada del Ral·li de Madrid el fred i la neu van ser protagonistes.  

Els obstacles a superar en la primera etapa de la prova ( divendres dia 25) del RACE seran: Circuit del Jarama (18,53 
km) i Navafría (15,67 km), aquest en dues ocasions. 
Per començar la segona etapa (dissabte dia 26) els equips es dirigiran cap a la serra madrilenya on hauran de passar, en 
dues ocasions, per el bucle format per Canencia (13,60 km) i Morcuera (12,56 km). El ral·li es completarà amb dues pas-
sades pel Jarama i una per Atazar (10,94 km). En total 717,12 km, dels quals 150,19 km es disputaran contra el crono.     

El circuit del Jarama, com és habitual, acollirà tota la logística del Ral·li Comunitat de Madrid 2011. En aquesta edició, 
fins i tot el podi de sortida, el parc tancat final i el lliurament de premis tendran una ubicació a les instal·lacions de l’es-
mentat traçat
El ral·li s’iniciarà a les 18h00 del divendres (dia 25), i la primera etapa acabarà passada la mitjanit del mateix dia. A les 
8h00 del dissabte (dia 26) es reiniciarà la competició fins a les 18h00, moment en el qual  s’iniciarà el lliurament de 
premis als guanyadors.

Servei de premsa.

Classificació provisional de la Copa Suzuki Swift 2011:
 
1.-Pablo Pazo, 111 punts, 2.-Joan Carchat, 108 p., 3.-Pablo Rey, 97 p., 4.-Victor Pérez,  62 p., 5.-Sur-
hayen Pernía, 58 p.


