Comunicació i Premsa

Lleida acull la Copa Catalunya de Resistència Off-Road.
Aquest proper diumenge 3 de març Escuderia
Lleida organitzarà al Circuit Municipal de
Lleida, la segona prova puntuable per la Copa
de Catalunya de Resistència Off-Road
d’aquesta
temporada
2013.
Aquest
Campionat, que arriba aquest any a la seva
cinquena edició, va ser creat per la Federació
Catalana d’Automobilisme, com una disciplina
de base per a la promoció i foment de
l’automobilisme, especialment per a les
disciplines d’Off-Road. Igualment s’ha de
destacar que aquesta prova també és
puntuable per l’Open Off-Road de la Província
de Lleida.
Han confirmat la seva presència 24 equips i una cinquantena de pilots d’arreu de la geografia
catalana. Recordem que aquesta especialitat automobilística es desenvolupa sobre un circuit de
terra i que cada equip està format per dos o tres pilots, els quals han d’anar realitzant relleus
durant les 3 hores de durada de la competició. Aquesta disciplina afavoreix la participació de
gran quantitat de pilots a conseqüència de l’atractivitat esportiva i econòmica que té aquest
Campionat.
Entre les participants, cal destacar la presència de l’equip d’Escuderia Lleida –Team TDI- i
format pels pilots lleidatans Jesús Jiménez, Francesc Trota i Alfred Jauset, que encapçalen la
provisional tant del Campionat absolut de la Resistència, com de la Classe 2. Pel que fa a la
Classe 1, estarà present l’equip d’Escuderia Lleida –Tresina Sport- format per David Boltà i
Antònia Martínez, que encapçalen la provisional de la Classe 1. També prendran part en la
competició altres equips com el Gelida Motor,
l’Huracà, el Gomo, el Fast Parc Motor, l’Osana
i l’Ibsauto Team, entre molts altres.
Entre la participació d’aquesta prova, hi
haurà 9 equips d’Escuderia Lleida i 1
d’Escuderia Mollerussa, dels quals 5 són de la
província de Lleida.
La competició es celebrarà durant la matinal
del diumenge, realitzant-se les Verificacions
Administratives i Tècniques a primera hora
del matí, per continuar amb la sessió
d’entrenaments lliures i posteriorment la cursa de resistència d’una durada de 3 hores (de les
11:00h a les 14:00h).
Finalment indicar que com a promoció especial, Escuderia Lleida ha decidit que l’entrada serà
gratuïta per a tots els assistents.
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