En el primer rally de la temporada puntuable per el Campionat de Catalunya de regularitat,
novament excel·lents resultats per la nostra Escuderia.
El VI Rally de la Llana disputat els dies 20 i 21 de febrer a Sabadell i organitzat per el Motor
Club Sabadell, va comptar amb 100 cotxes inscrits i 4 equips de motos.
Del nostre Club es van inscriure 5 Minis.
En la primera etapa l’equip David Tarabal-Kim Sala es van endur el primer lloc del grup G i
4ª posició scratx. L’entusiasme d’aquest equip es va veure acompanyada d’una bona feina i
coordinació entre els dos membres que els va valer aquesta posició de privilegi.
Eduard Poveda-Victoria Carrascosa van quedar 12èns de categoria G i 26 scratx. Poc temps
fent regularitat i pendents de millorar el seu equipament d’aparells de mesura.
Joan Sastre-Joan López en posició 17ª de la G i 38ª scratx. El trencament del cable de la
sonda del Terratrip en mig del segon tram va minvar les seves possibilitats. No el van poder
resoldre fins al final de la etapa a quarts de dues de la matinada gràcies a la feina de l’assistència
feta durant tota la prova per en Manel Ruera.
76ª posició scratx per Leopoldo Saura-FrancescVizcaino i 97ª per Ferran Natividad-Màximo
Segurado que van abandonar a la meitat de l’etapa per problemes de navegació.
L’etapa de diumenge va anar d’allò mes be per Sastre-López: 1ers. de la classe G i segons
scratx.
32ens. Tarabal-Sala
28ens Poveda-Carrascosa
70ens Natividad-Segurado
83ens Saura-Vizcaino
Finalment l’scratx de tot el rally ens va portar l’alegria de veure a un dels nostres, TarabalSala en la 2ª posició G i 7ª entre tots els participants.
Si voleu consultar tots el resultats i penalitzacions per trams, podeu fer-ho a www.pderacing.info.
Propera prova del Campionat, el nostre 11è COOPER RALLY A CALONGE 27 de març

