
Marc Solsona (Speed Car) segueix pro-
gressant a la Pujada a Arinsal.
Marc Solsona (Speed Car GTR Evo) va competir en la categoria CM del campionat francès completant una excel·lent 
actuació. Solsona va quedar a 2” del podi, en la 4a posició de la categoria esmentada superat, només, per pilots amb 
mecàniques mes potents que la seva.

El cap de setmana va estar marcat per la forta calor que va fer a l’escenari de la cursa, sobre tot a les hores centrals del 
dia. A mesura que el sol perdia força l’ambient era mes agradable tant pels pilots com pels vehicles.

Marc Solsona (Speed Car), una altra vegada molt prop del podi de CM.
El jove pilot de l’ACA Esport, va protagonitzar una actuació sempre amb l’objectiu de millorar els seus cronos, 
en cadascuna de les pujades de carrera, al final va aconseguir un millor registre de 2’24”503.

Solsona, estava també molt content per la progressió encara que quedar fora del podi estant tan a prop ... 
Aquest era el seu comentari: “De la pujada del dissabte (2’26”699), no vaig quedar del tot satisfet. Vaig 
estar molt a prop de rivals amb mecàniques més potents i jo vaig cometre un error en la zona del canvi 
de rasant que em va costar unes dècimes molt importants. De tota manera l’inici va ser positiu”.

En la continuació va seguir millorant els temps, però menys del que, a ell li hagués agradat, així ho comentava: 
“En la pujada d’entrenament d’aquest diumenge hem fet alguns canvis, el resultat ha estat bo, però no 
vam arribar a tenir el ritme dels quals tenim per davant. Avui, una altra vegada enguany, ens quedarem 
a tocar del podi de la categoria. Amb tot seguim avançant i cal treballar per ser mes competitius i poder 
llimar aquestes diferencies que ens separen dels llocs privilegiats de la classificació.

Una vegada superat el repte de la Pujada a Arinsal, cal començar a preparar la propera cursa del català que, 
també la tenim molt a prop de casa. Serà a Alp el dies 16 i 17 de juliol.
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