Domenech-Marchal acomiadaran la temporada en el 2000 Viratges.

Dissabte que ve (dia 21), Josep A. Domènech-Manel Marchal (Citroën DS3-MC Racing) disputaran el
55è Ral·li 2000 Viratges, ultima prova vàlida per al Campionat de Catalunya de Ral·lis, amb l’objectiu
d’acomiadar el 2015 amb una bona actuació i així començar a pensar en la proper any amb bones
sensacions.
Després de completar fa un mes el Ral·li RACC, Domènech vol estar entre els millors a Manresa:
La intenció és completar una bona actuació. No serà fàcil, és un ral·li molt llarg i en el qual la
climatologia pot ser decisiva sobretot en la part final de la prova. Les últimes especials de nit
poden resultar decisives. El pilot de Repsol valora de manera molt positiva el coneixement de l’escenari per on es desenvoluparà el ral·li: Sempre et dóna un plus de confiança, de tota manera tenir
el millor ritme des de l’inici, fins ara ens ha faltat una mica, és decisiu per mantenir-se entre
les posicions capdavanteres de la classificació sense tenir l’obligació de córrer a la contra per
llimar diferències i progressar.
Els organitzadors, Biela Club Manresa, han optat per fer un traçat semblat al d’anteriors edicions amb
un canvi que aproparà una mica més la prova al públic en general, es tracta de la inclusió d’un tram
espectacle d’una mica més d’1 km, que obrirà les seccions de la tarda. En total seran 14 especials
cronometrades (7 de diferents), 378,26 km, dels quals 97,72 km seran els que, amb tota seguretat,
dictaran sentència al moment d’establir les classificacions finals.
Els equips participants s’instal·laran una vegada més a Artés, on quedarà situada la zona d’assistència que els pilots visitaran quatre vegades durant la disputa del ral·li. Les verificacions i el parc tancat
estaran situats a la zona de Trullols Park de Manresa.
Servei de Premsa.
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