Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5)
tornen a la terra a Cervera.

Cervera, una temporada més, serà la primera cita després de les vacances d’estiu per els equips que disputen els campionats d’Espanya de ral·lis de terra i l’absolut de ral·lis de Catalunya, a més d’altres certàmens que es disputen de manera
paral·lela amb els esmentats.
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala, al volant del Ford Fiesta R5 preparat per MC Racing, estaran en el podi de sortida amb
l’objectiu d’iniciar la part decisiva de la temporada amb un resultat que els permeti enfortir el seu lideratge al capdavant de la
classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis. .
En aquesta setzena edició del seu ral·li, l’escuderia WRC Management ha preparat un recorregut de 158,24 km dels quals
un 56% (89,16 km) seran de velocitat. Les 8 especials a completar (4 de diferents) estan agrupades en dos bucles de 2 cronometrades cadascun que s’hauran de superar dues vegades.
Com es pot comprovar per les dades esmentades, el recorregut és molt compacte amb trams d’enllaç molt curts entre especials i parc d’assistència.
El campió català i el seu equip han seguit la rutina de sempre per preparar la tornada a la competició sobre terra, aquestes
eren les seves paraules en finalitzar el test previ a la cita de Cervera: En aquesta ocasió ha estat un test en el qual ens
hem limitat a confirmar que la situació que vam haver de superar a l’Osona està oblidada i a verificar que les especificacions de terra funcionessin amb normalitat. És a dir, hem posat èmfasi en parts del Ford que potser van patir
més del desitjat en l’última cita d’asfalt un fet que ens transmet un plus de tranquil·litat i confiança de cara al ral·li
de Cervera. La prova de la localitat lleidatana serà vàlida per al campionat espanyol i això sempre aporta més competència
per estar entre els millors de la classificació final: Com t’he comentat hem fet una preparació molt positiva i estem preparats per afrontar el repte de Cervera. No hi ha dubte que hi seran els millors a la sortida, nosaltres seguirem amb
l’objectiu de sempre, seguir sumant punts i gaudir del ral·li al volant del R5 de Ford.
Cap novetat en referència a la situació del parc d’assistència (Polígon Industrial) i el podi del ral·li (Plaça Universitat). Precisament en aquest podi es durà a terme la cerimònia de sortida divendres que ve (dia 4) a partir de les 20h30 i la cerimònia
de lliurament de trofeus al final de la competició. La sortida real de la prova es durà a terme al parc d’assistència a les 9h00
de la jornada següent (dissabte dia 5).
Servei de Premsa.

Classificació provisional del Campionat de Catalunya de Ral·lis 2015.
1.-Josep M. Membrado, 140 puntos, 2.-Albert Orriols, 91 p., 3.-Miquel Prat, 61 p., 4.-Ferràn Nieva, 55 p., 5.-Josep A.
Domenech, 52 p.,

Horaris - 16è Ral·li ciutat de Cervera.

