
PCR Sport va acudir al Circuit Andorra, com a responsable tècnic de la categoria GIAND, vehicles del mateix nom creats 
en les seves instal·lacions de la Torre d’Oristá.
A més enguany, Pep Codinach i el seu equip també van estar pendents de les evolucions del MINI (categoria GS). En 
aquesta primera edició compartit per Joel Font i José L. García.

El MINI va començar de manera espectacular però ... 
El proto va ser el que va marcar el millor registre en la tanda d’entrenaments lliures, pilotat per Joel Font. Malgrat tot, l’ale-
gria va durar poc perquè en l’inici de la màniga qualificativa, una sortida de pista, va deixar KO al MINI.

Entre els GIAND, José Roger Chalmeta vencedor. Gil Membrado la sorpresa.
El vigent subcampió de la categoria regna (GS), José Roger Chalmeta va dominar en totes les seves sortides a pista, a 
excepció dels Entrenaments Lliures, en els quals va ser José L. Diego el més ràpid amb un crono de 48”058, amb Roger 
a 21 mil·lèsimes.

A partir d’aquest instant, Roger Chalmeta va guanyar amb claredat les restants mànigues disputades. En la qualificativa va 
parar el crono en 4’37”845, mentre que la seva millor volta va ser de 45”298, la qual li va donar la pole-position.

La sorpresa va venir de la mà del pilot més jove de la graella de sortida dels GIAND, Gil Membrado, que va ser el vencedor 
de les finals “B”, demostrant en el seu debut en el Circuit Andorra un nivell que va sorprendre a tots els presents.

José Roger Chalmeta, molt satisfet després de completar el seu primer meeting al volant del GIAND, ens comentava: 
“Començo de la mateixa manera que ho vaig fer l’any passat al volant del proto. Després les coses no van seguir 
tan bé com hagués desitjat. Veurem si aquesta temporada podem mantenir la línia positiva inicial i oblidar-nos de 
la mala sort que ens ha perseguit en les dues últimes temporades.”

Classificació Crèdit Andorrà GSeries - GIAND.

Pep Codinach, responsable de PCR Sport, va valorar de la següent manera la primera visita de l’any al traçat andorrà: 
“Ha estat un llàstima que el MINI hagi quedat fora de carrera en l’inici de la prova, crec que ho haguessin fet bé. 
La pista era favorable.
Quant als GIAND, ens han donat molta feina. Els tocs han estat freqüents sobretot en les finals. Amb tot s’ha 
demostrat una vegada més que és un cotxe amb excel·lents prestacions per a disputar proves sobre una pista 
gelada.”

El dissabte (dia 25) es disputarà la G2, PCR Sport no faltarà a la cita en el Circuit Andorra per a donar suport als seus 
vehicles.

Servei de premsa

PCR Sport amb el MINI y els GIAND 
a las Crèdit Andorrà GSeries 2020


