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Derrota del
Fotoprix Vic
en una ipica

final de Copa

i{

El Fotoprix Vic TT va perdre
2 a 3 aquest diumenge a

Pontevedra la vuitena final
consecutiva que disputa de
la Copa de la Reina de tennis
taula davant del seu rival
habitual, l'UCAM Cartag€na.
En un partit que es va allargar m6s de tres hores i mitja,
nom6s la debutant Wang
Zhipei va poder puntuar pel
conjunt vigat).

El Voltregi cau a
casa davant del
Reus victima d'un
rnal arbitratge
El Manlleu s'anota
per 1 a 2una
important victoria
a Terrassa
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El Vic genera poc
perill a Cornelld,
i surt golejat per
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josep M. Membrado en el tram de Collsplana, onvatreqre mes diferincies
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Primera victbria de Membrado a Sant Julii
Josep M. Membrado es va imposar a

tots €ls trams del Ral li Esprint de Sant

Julii, que aquest diumenge.va tornar
a omplir de piblic els trams de [a
Mansa i Collsaplana. Va ser en plenes

Guilleries on el pilot d'Olost va treure
mes diferbncia als altres adversaris
que tamb6 disputaven la cursa amb un
Mitsubishi Lancer Evo X, Carles Llinas
i Climent Domingo, que van ser segon

Dillunr, 25 de febrer de 2OI3

i tercer amb mig segon de diferdncia
entre ells. Aquesta 6s la primera victdria
de Membrado al primer ral li de Ia
temporada, que nom6s havia disputat
en dues ocasions an{rs en 16 anys.

Just Sociats i Laia
Andreu guanyen la
cursa de raquetes de

neu deVaIl de Nriria

La que Ii taltava
Josep M. Membrado aconsegueix la primera victoria a Sant Julid despr6s d'imposar-se a tots els trams
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\/iceng Bigqs
Tot i la nevada del dia abans,
hi havia m6s blanc a les
carrosseries dels cotxes que
al voral de la carretera- La
meteorologia no va tenir
incidEncia en el Ral.li Esprint
de Sant Juli) i Ia cursa es va
poder desenvolupar ambia
carretera neta i plena normalitat. Amb tanta que no hi va
haver lloc per a les sorpreses
i Josep M. Membrado (Mitsubishilancer Evo X) es va
adjudicar les tres passades
pels dos trams de la prova
amb m6s superioritat pujant'
Collsaplana que no pas a la
Mansa, on les coses no es van
decidir per ddcimes perqud
no es van cronometrar.
Despr6s d'haver guanyat
set vegades els ral.lis que t6
al voltant de casa, l'Osona,
el Critdrium del Berguedi
i el 2.000 Viratges manresi
d'entre Ia cinquantena de
victdries que atresora al
Campionat de Catalunya,
el pilot d'Olost no s'havia
imposat mai a la prova que
des de 1997 inaugura la temporada per la smzilla ra6 que
nom6s hi havia participat un
cop abans que l'any passat
es trob6s amb un Xevi Pons
que el superava per ben poc.
El ral.li va acabar amb els
sis Mitsubishi Lancer que la
disputaven al capdavant de la
classificaci6 per ordre d'evo-

luci6. La Iluita va ser tancada
entre els tres Evo X N+ amb
Climent Domingo en segona
posici6 i Carles Llinas en
tercera, tot i que al guanyar
la primera i tercera passades
per Collsapalana, el pilot de
I'Escuderia Osona ds va acabar enduent la segona posici6 per mig segon de diferEncia. Jon Davoz va ser quart a
m6s d'un minut del podi i el
segiient osonenc classificat
va ser Marc Jim6nez, vuitd i
primer de la seva classe amb
un Renault Clio Sport 2.0 16v
que li van deixar estrenar per
acabar de posar-lo a punt.
La majoria dels cotxes que
van quedar a partir del desa

porten ja molts quildmetres
de rodatge, una circumstln:
cia que es va notar en la xifra
d'abandonaments, una quarta
part dels participants no van
poder acabar per avaries. La
m6s destacada va ser la que
va patir el pilot amb m6s palmards a Ia prova, Albert Orriols, que va tenir una mala
estrena amb el Mitsubishi
Colt en trencar el motor a
I'inici del primer tram. El
vigati 6s un dels altres pilots
que poden entrar en la lluita
pel Campionat de Catalunya,
que comenqa el mes vinent.
Paral.lelament cinc vehicles
m6s van participar en la prova de regularitat, on es va
imposar amb gran autoritat
Albert Trasserra (Peugeot
205 RaUye).

v.B.
Al final de ta prova, Josep
M. Membrado deia que
s'havia sentit "molt cdmode"
malgrat recondixer que el
ral.li "tot i la diferdncia que
hem aconseguit al final, ha
estat mol igualat entre els
tres equips que hem estat
al podi". En aquesta cursa
"hem dedicat m6s temps a
la posada a punt de tot el
material" de cara a I'inici
del Campionat de Catalunya
i despr6s del resultat
"comenqar guanyant et fa
sentir optimista".
Despr6s d'una suada segona posici6, Carles Llinas
tamb6 es mostrava "molt
content" del resultat en una
cursa on s'estrenava amb

Alex Haro d'acompanyant, a
l'espera de la reincorporaci6
del viladrauenc Kiko Torra
quan comenci el campionat.

La bona

a(uaci6

a

treure poques diferencies

Collsaplana de Cilles Llinas

a

la Mansa, perd

a

Collsaplana va sentenciar

liva permetre endur-s€ la segona posici6 per mig

segon sobre el tercer

igualat"

'oIIa estat molt

@

Josep M. Membrado va

Marc Jim6nez no estava
tan content del material que
li van prestar perqud "encara
li falta en la posada a puitt".
Malgrat dues bones passades
a

la Mansa, a Collsaplana va

tenir m6s problemes i "hi
vaig patir dues virolles i vaig
punxar dues rodes" perqub
els pneumltics no eren els
mds adequats.

MarcJim6nezva fer un parell de bones passades per leMansa,perd v.tenir problemes amb el roke i E acabarwita

l.- La Mansa (5,2km)

I

J.

M. Membrado 3min 17,0seg

Domingo
3.' C. Llinas
4.- ).Dayoz
2.'C.

a

a

m-t.
4seg

l1seg

3.-La Mansa (5,2km)
1.-J. M. Membrado 3min l3,0seg

Domingo
Llinar
4.-l.Davoz
2.- C.
3.- C.

^2seg
a
3seg
a loseg

5.-LaMansa (5,2km)
l.-J. M. Membrado 3min 13,0seg
2.- C. Domingo
m.t.
3.-C. Llinas
a lseg

4,

J.Dayoz

a

9seg

2.-

Collsaplana (8,4km)

l.'J. M. Membrado 6min

25,9seg

2.'C.

a 9,7seg

Llinas
3.- C. Domingo

a 13,3seg

4.-

a

l.Davoz

23,3seg

4.-Collsaplana (8,4km)
1.- J. M- Membrado 6min 22,6seg
2.- C. Domingo
a 4,8seg
3.- C. Llinas
a 5,3s€g
4.-

l.Davoz

a 22,seg

4.-Collsaplma (8,4km)
l.-J. M. Mefrbrado 6min 22,seg
2.- C.
3.- C.

4.

S.
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Llinas
Domingo
Mateo

a

0,3seg

a ^3,7seg
l8,8seg

Ral.li Esprint de Sant Julie

1.-J. M. Membrado/J. R zubolleda (Mitsubishi E. X) 28min 53,8seg
2.- C. Llinas/A. Haro (Mitsubishi Evo X)
a 23,3seg
3.' C. Domingo/J. Venceslao (Mitsubishi Evo
a 23,8seg
4.- J. Davoz/V. Corriz (Mitsubishi Evo
a Imin 40,5seg
(Mitsubishi
Mateo/X.
5.- S.
Lozano
Evo
a 2min 08,2seg
8.- M. Jiin6nez/D. Muntadas (Renault Clio 16v) a 2min 54,8seg

lX)
lX)

X)

I1.-N. Boixeda/D. Noguer (Peugeot I08 Rallye)

3min l4,8seg
a'3min 49,8seg
a 4min 23,6seg
Rallye) a 4min 41,2seg
16.-J. M. Garcia/J. Poch (Peugeot 206 XS 110) .a smin03,3seg
23.-j. Ti6iX. Tort (Citrodn AX GT)
a 6min 39,9seg
12.-J. Trasserra/R. Abad (Porsche 911
13.-S. Bajo/M. Bajo (BMW 325i)
15.-J. Puigbd/X. Abad (Peugeot 205
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