Comunicació i Premsa

L’espectacle i la competitivitat protagonistes de la Copa Catalunya
disputada al Circuit de Lleida. L’equip d’Escuderia Lleida Tresina
Sport, format per Boltà/Martínez aconsegueixen la victòria.
Escuderia Lleida ha organitzat la segona
prova de la temporada de la Copa
Catalana de Resistència Off-Road,
competició que ha estat marcada per
l’espectacle i la competitivitat que han
ofert els 23 equips que finalment han
participat en la prova. Unes agradables i
magnífiques condicions climatològiques
han afavorit la presència destacada
d’aficionats, els quals han pogut
disfrutar de l’espectacle ofert pels pilots.
Aquesta prova també ha estat
puntuable per l’Open Off-Road de la província de Lleida.
En quan a la classificació General, l'equip d’Escuderia Lleida –Tresina Sport- integrat per David
Boltà i Antònia Martínez i als comandaments d’un Peugeot 205, han aconseguit la victòria amb
un total de 133 voltes. En segona posició s’ha situat el Gelida Motor, d’Escuderia PRC i format
per Alonso/Casanovas, els quals han obtingut 132 voltes amb el seu VW Golf. Per tancar el podi
de la General, la 3a posició ha estat per l’equip De Serie Team de l’Escuderia PRC i integrat per
Layunta/Pujol, també amb un VW Golf i totalitzant 132 voltes.
Pel que fa a les classificacions per
Classes, en la Classe 1 (vehicles 1.600
cc) ha guanyat el Tresina Sport de
Boltà/Martínez (Peugeot 205) amb
133 voltes, segon ha estat el SF
Racing format per Culebras/Domene
(Opel Corsa) amb 131 voltes i en la
tercera posició s'ha situat el Romi
Competició
amb
Ferrer/Alhancin
(Citroen Saxo) aconseguint 118
voltes.
Pel que fa a la Classe 2, la 1a posició ha estat pel Gelida Motor amb els pilots Alonso/Casanovas
(VW Golf) amb 132 voltes, la 2a posició ha estat per l’equip De Serie Team amb els pilots
Layunta/Pujol (VW Golf) també amb 138 voltes i la 3a posició se l’adjundicat el Team TDI
integrat per Jiménez/Trota (Seat Ibiza) amb un Seat Ibiza totalitzant 129 voltes.
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