
Albert Orriols (Porsche 997 GT3) es va inscriure a l’últim moment en la Pujada Ordino Arcalís, prova 
andorrana vàlida per als Campionats d’Espanya, Catalunya i França (2a divisió) i va aconseguir 
pujar al tercer calaix del podi del campionat català a més d’una meritòria 5a posició en la classifica-
ció de certamen espanyol.

La prova, organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra, es va disputar en l’estació d’esquí de Vallnord, 
sector Ordino - Arcalís. El recorregut es va situar en la carretera CS-380, en concret entre els punts 
quilomètrics 22,400 i 26,400. Quatre quilòmetres en aparença monòtons (hi ha 12 paelles) però en 
realitat és un recorregut molt exigent, amb un inici en el qual costa agafar el ritme i un final molt ràpid 
en el qual cal tenir les coses molt clares.

El pilot de l’Escuderia Osona va seguir una línia ascendent durant les jornades de competició que 
solament es va trencar en la tercera pujada de carrera.
El seu millor crono del cap de setmana va ser de 2’37”233 aconseguit en la primera pujada dispu-
tada el diumenge (dia 11). Per davant va tenir sempre a l’inassolible, a Arcalís, Kike Perelló amb 
Ford Festa Proto i una mica més a prop a Gerard de la Casa (Seat Còrdova WRC), tots dos pilots 
habituals en les proves de muntanya.

Servei de premsa.

Classificacions Pujada Ordino - Arcalís.

Campionat d’Espanya
Turismes.
1-Humberto Janssens (Porsche 911 GT3 Cup), 5’03”945,  2-José Antonio Aznar (Porsche 911 GT3 
Cup), 5’05”502, 3-Enrique Perelló (Ford Fiesta Proto), 5’10”630,  4-Gerard de la Casa (Seat Cór-
doba WRC), 5’11”584,  5-Albert Orriols (Porsche 997 GT3 Cup R), 5’15”057

Campionat de Catalunya
Turismes.
1-Enrique Perelló (Ford Fiesta Proto), 5’10”630, 2-Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC), 5’11”584, 
3-Albert Orriols (Porsche 997 GT3 Cup R), 5’15”057, 

Albert Orriols en el podi del 
català de la Pujada Ordino Arcalís


