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La 28a edició del Fórmula Catalunya
de Karting encara emocionant la
tercera cursa
El campionat busca als nous 5 campions a falta de cinc curses al Kartodrom
Catalunya

La Fórmula Catalunya de Karting, preparada per a la tercera cursa | Kartòdrom Catalunya

El pròxim diumenge 5 de maig arriba al Kartodrom Catalunya de Lliçà de Vall la tercera cursa de la
28a edició del Fòrmula Catalunya 2019 ?Memorial Martí Carandell Calvet', després de les curses
disputades el mes de març i el mes d'abril.
Aquesta vegada, els pilots provaran la modalitat Jolly, un traçat que la converteix en una de les
proves més entretingudes del campionat i que de ben segur que ens regalarà moments molt
emocionants.
Després de les dues primeres carreres ja tenim a diferents pilots que comencen a agafar distància
respecte als seus perseguidors.
Molta igualtat encara tant en categories petites com grans
A la categoria més petita, Aleví, Aleix Piñera va aconseguir la victòria de la primera màniga
després d'aconseguir la pole position als entrenaments cronometrats i la segona posició en la
segona màniga. Per altra banda, Quique Gutiérrez va emportar-se la victòria de la segona màniga.
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D'aquesta manera, Aleix Piñera es posa líder en solitari en la categoria Aleví amb 56 punts,
seguit de Pol Perarriera amb 54 i Quique Gutiérrez, tercer amb 52.
A la categoria Cadet, la pole position va ser per Pol Mateo, que continuava amb el bon ritme que
va tenir a la primera carrera de la temporada. Aquesta primera posició de la graella li va facilitar
per emportar-se la victòria a la primera de les mànigues. Tot i això, a la segona final la victòria va ser
per Marc Vicente.
A la classificació general, el Pol Mateo i el Marc Vicente empaten a 51 punts a la primera posició,
seguits de ben a prop pel Marc Granada, que va acabar tercer a la primera màniga i cinquè a la
segona i suma 45 punts que li permeten seguir pressionant als dos líders.
A la categoria Junior vam viure dues carreres molt emocionants, en la que Marc Pernia va lluitar
fins al final per acabar emportant-se la victòria a les dues mànigues. D'aquesta manera, Marc
Pernia escala posicions a la taula general i ja ocupa la tercera posició amb 46 punts. No obstant
això, Pedro Torres segueix liderant la categoria gràcies a les dues grans carreres que va realitzar a
la primera prova del campionat i als punts d'aquesta segona prova. En segona posició es manté
Max Ribas amb 49 punts, quatre per sota de Pedro Torres, que en té 55.
Pel que fa a la categoria Sènior, sembla que Roger Riera està intractable: ha guanyat les quatre
curses que portem de la temporada, fet que li permet col·locar-se primer en la classificació general
amb 33 punts. Tot i que a la segona prova vam tenir més pilots respecte a la primera, Carla
Costa es va mantenir en segona posició en les dues curses i ara mateix ocupa la segona posició
amb 26 punts. A més, Marc Rusiñol tanca el Top 3 gràcies als punts sumats a la segona prova,
ja que a la primera no va participar.
A la màxima categoria del Campionat, Iame KZ, Gerard Cebrián va saber aprofitar la seva
oportunitat i es va emportar la victòria a les dues mànigues. No obstant això, a la classificació general
Ismael Rodríguez i Gerard Cebrián empaten a 54 punts a la primera posició. Tot seguit, en tercera
posició trobem al Dídac Ros, que ja va aconseguir pujar al podi a la segona prova i ja suma 41
punts a la classificació general.
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