
Gironella, 11 de Juliol de 2021

I PUJADA GIRONELLA-CASSERRES VIRTUAL

Els pilots han disputat un total de cinc pujades, les tres primeres d’entrenament i les dues
últimes de cursa. La classificació final s’ha tret del millor temps aconseguit en les pujades de
competició. El traçat ha estat molt exigent, dins dels seus 5’39km, s’han trobat amb diferents
tipus de superfície; asfalt nou, ciment i alguna zona adoquinada. Han volat a gairebé
200km/h per llargues rectes i cremat discs i pastilles, havent de tibar el fre de mà per poder
traçar les estretes i tancades forquilles del tram. La seva dificultat ha fet abandonar per
accident a varis dels participants.

Novament el Berguedà Marc Freixa s’ha imposat en la classificació scratch de la segona
prova del Campionat Berguedà de Ral·lis. Amb un temps de 2.44.556, ha guanyat la I
Pujada Gironella-Casserres Virtual, seguit de Joan Rovira i Martí Sanya, tots tres dins de la
categoria de Volant. Ha pujat al primer calaix del podi, dels pilots que han corregut en
l’apartat de comandament,  el Gironellenc Marc Rotllan, marcant un millor temps de
3.07.724, al segon i tercer graó s’hi han alçat Oriol Riu i  Marc Duran.

Han pogut triar la categoria de cotxes amb la que han disputat la competició, entre vehicles
de Grup A o 2000cc. Per categories els resultats han estat els següents:

GRUP A - VOLANT
1- Martí Sanya
2- Marc Pie
3- Sergi Castells

GRUP A - COMANDAMENT
1- Marc Rotllan
2- Marc Duran

2000cc - VOLANT
1- Marc Freixa
2- Joan Rovira
3- Miquel Peipoch

2000cc - COMANDAMENT
1- Oriol Riu



Després d’aquesta segona prova del campionat, a la classificació general i per darrera dels
60 punts del Marc Freixa, en una forquilla de tant sols cinc punts s’hi varallen, en aquest
ordre, Miquel Peipoch (47 punts), Joan Rovira (45 punts) i Marc Pié (42 punts). Una mica en
terra de ningú hi ha en Marc Rotllan (30 punts i primer classificat en comandament). On als
propers ral·lis hi haurà grans lluites, serà en la zona d’entre 23 i 21 punts, amb 6 pilots.

La propera cursa serà diumenge dia 17 d’octubre de 2021 - I Clàssic Vila de Gironella
Virtual.

Els diners de les inscripcions van destinats a la recuperació i millora de les proves reals, les
d’olor a benzina, que organitza l’Escuderia Gironella. Aquest any 2021  es recupera la
Pujada Gironella-Casserres el dia 12 de setembre i també s’organitzarà el Clàssic Vila de
Gironella el dia 11 de desembre.

Teniu tota la informació a escuderiagironella.org


