
Gironella, 6 de novembre de 2022

05/22 NdP  - II RAL·LI RANXO CANUDAS VIRTUAL
+ CLASSIFICACIÓ FINAL DEL II CAMPIONAT BERGUEDÀ DE RAL·LIS VIRTUAL

Coincidint amb la XXXIII Pujada Gironella-Casserres real, la d’olor a benzina, el cap de
setmana del 5 i 6 de novembre també s’ha disputat l’última cursa del II Campionat Berguedà
de Ral·lis Virtual, el II Ral·li Ranxo Canudas.

Aquesta prova s’ha disputat sobre pistes de terra molt ràpides i amb unes condicions de
pilotatge extremes, amb trams de fang i alguns de nit. Tal i com han expressat varis dels
pilots “ha estat la cursa més complicada de tot el campionat”.

Ha seguit la batussa que han lliurat durant tot el campionat els pilots de Balenyà Miquel
Peipoch i el Berguedà Marc Freixa,  aquesta vegada ha caigut a favor del primer qui ha tret
només 49 segons a en Marc en un recorregut  total de 48’13”.267. Els hi ha deixat el camí
molt lliure en Joan Suquet guanyador de les dues curses que ha pogut disputar.

Tot i que el primer premi del campionat 2022 se l’ha tornat a endut, com l’any anterior, en
Marc per només dos punts de diferència, 134 punts contra els 132 d’en Miquel.

Una mica en terra de ningú (103 punts), ha pujat al tercer calaix del podi tant del ral·li com
del campionat en Jaume Fernández de Sant Quirze del Vallès.



Entre els 80 i els 70 punts, s’hi han situat quatre pilots; Dani Ruiz (Sentmenat) 80 punts -
quarta posició, Gerard Ribas (Sant Quirze del Vallès) 78 punts - cinquena posició, Sergi
Castells (Terrassa) 77 punts - sisena posició i tancant el grup Joan Rovira (Berga) 70 punts -
setè classificat.

En vuitena posició hi ha quedat en Joan Suquet, qui tal com hem explicat, ha guanyat les
dues proves que ha pogut disputar (60 punts). Seguit de Marius Stanislav (Sentmenat), amb
una prova menys disputada per problemes tècnics (58 punts) i per Josep Casals (Olvan)
amb 42 punts. Tampoc han pogut disputar les cinc proves del campionat els germans Sanya
Martí i Albert de Sant Julià de Cerdanyola, així com tampoc en Martí Sunyer (Casserres).

En l’apartat de Comandament (els anteriors pilots han corregut amb Volant) l’Oriol Riu
(Berga) ha guanyat el campionat, perseguit pel Pol Gallego de la mateixa població.


