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D.Pascual, S.Bello, A.Uranga,
J.González i P.Calviño guanyen a
l'Autocròs de Mollerussa
Laia Sanz va atreure bona atenció dels afeccionats
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El circuit Parc de la Serra de Mollerussa ha viscut un cap de setmana de
competició amb la disputa del XX Premi Ara Lleida Campionat de Catalunya
i Espanya d'Autocròs. L'espectacularitat del Car-Cros (amb tombs de
campana com el de la imatge), a la potencia dels prototips i el debut de
Laia Sanz sobre quatre rodes va centrar l'atenció del públic.
El matí començava amb la disputa de segones mànegues classificatòries de
cada divisió i les finals B i C de Car Cross. De la darrera cal destacar el bon
paper de la debutant en l'especialitat Laia Sanz (onze vegades guanyadora
del Mundial de trial, doble campiona del Dakar femení i actual líder del
Mundial d'Enduro) que va aconseguit acabar la Final C en sisena posició
remuntant des de l'últim lloc.
Finals A
A la Divisió III va guanyar D. Pascual amb el seu Suzuki Hayabusa, seguit
molt de prop del pilot de la Escuderia Lleida J.E. de Maria, i de J.C.
Barredo, tercer.
A la concorreguda Car Cross la victòria fou per a S. Bello, que tornava al
podi després d'un any de recuperació d'un greu accident. Segon va acabar
Gorka Llano (tots dos amb Speed Car). Tercer va estar David Berasaín amb
el seu Nitokar.
En la Divisió II-A el guanyador fou A.Uranga, seguit d'I.Posado i C.Arco. Els
tres amb un Citroën Saxo.
En la Divisió II, victòria de J.González (Citroën Saxo), seguit d'A.Enríquez i
T.Cánovas (ambdós amb Opel Astra)
La Divisió I fou per a P.Calviño (Ford Fiesta), R.Rodríguez i J.M.Llorente
(ambdós amb Peugeot 206).
Us recordem que podeu comentar aquesta notícia o qualsevol tema
relacionat amb el municipi al Fòrum de Mollerussa.

Espectacular tomb de campana en la Final C de Car-Cròs. El pilot va sortir pel
seu compte.
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