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65 Rally Moritz Costa Brava:
Superats els 100 inscrits!
La cita se celebrarà el 24 i 25 de març, amb base a Girona
El 65 Rally Moritz Costa Brava, basat un any més a Girona, serà una gran
festa per al món de la competició de clàssics. Quan falta un mes per celebrar
se, RallyClassics, el seu organitzador, està rebent a bon ritme sol.licituds
d’inscripció. S’acaben de superar els 100 inscrits, la meitat estrangers, en la
seva majoria amb màquines de gran nivell i un elenc de pilots que acumulen
títols i molta experiència a les tres modalitats que inclourà la prova: velocitat,
regularitat en carretera tancada (sent puntuable per als campionats europeu,
espanyol i català d’aquestes dues especialitats), i la nova categoria Legend,
d’exhibició.

D'aquests inscrits, destacar els noms de multitud de màquines de màxim nivell
històric, diferents unitats Lancia (Stratos, Rally 037 o Delta; Porsche 911 i 914),
Ford Escort i Sierra, Alpine, Alfa Romeo i un llarg etcètera. Fa uns dies,
RallyClassics destacava la presència, entre els candidats a vèncer el
cronòmetre a Erik ComasYannick Roche i el seu espectacular Lancia Stratos
HF, unitat similar a la que utilitzaran Claus Aulenbacher, Steve Perez o el mític
Tony Carello, que participarà amb l’StratosPirelli de Xavier Piña.
També a Lucio Da ZancheDaniele De Luis (4t el 2014), que correran amb un
Porsche 911 Carrera RSR 3.0; Richard HallRory Kennedy, que s’estrenaran
en el Rally Moritz Costa Brava amb un Talbot Sunbeam Lotus, o altres pilots
forans com Darren Moon (Ford Escort RS), Frank Cunningham (BMW M3),
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Anders Johnsen (Porsche 911 RSR), Jorge Pérez Companc (Ford Escort RS),
Serge Cazaux (Ford Sierra Cosworth 4x4), Georg Berlandy (Opel Ascona 400),
etc.

I entre els pilots destacats nacionals, Daniel AlonsoSalvador Belzunces, al
volant del seu competitiu Ford Sierra Cosworth, actuals campions en títol; així
com Antonio SainzJavier MartínezCattaneo (Porsche 911 RS), guanyadors
del nacional de Vehicles Històrics; Francesc Gutiérrez (BMW M3), Cele
Foncueva (Ford), José Pujol (Lancia Rally 037), Alex Sasplugas (Ford), Gonçal
Ambit (Lancia Delta HF Integrale 16V), etc.
En regularitat, alguns dels millors especialistes a nivell nacional i autonòmic
han confirmat també la seva presència, com Josep Lluís MarcóMónica Pérez
Zorrilla (Porsche 911 T), Carlos BeltránJosé Manuel Lasquíbar (Porsche 911
T), David NogaredaSergi Giralt (Porsche 911 S), Josep Maria MolasLaura
Pedrosa (Ford Escort RS2000), Jordi RenúNúria Bergel (BMW 325i), Francesc
SegúJoaquim Segú (VW Golf GTI), Xavi DomingoJordi Vilagrà (Porsche
911)...

El 65 Rally Moritz Costa Brava constarà de 557,99 km dels quals 182,92 km
seran de velocitat distribuïts en 11 trams, un 32,78% del total de quilometratge.
La cursa començarà a les 18 hores del divendres 24 de març des del podi de
l'avinguda Ramon Folch de Girona, i finalitzarà la primera etapa després de
tres especials a partir de les 22 hores a l'aparcament La Copa, lloc on els
cotxes tindran el parc tancat. La segona etapa, íntegrament diürna, arrencarà a
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les 8.30 hores del dissabte 25 i els participants hauran d'afrontar vuit trams,
finalitzant el ral·li a partir de les 20 hores al parc tancat de la Copa després
d'haver passat pocs minuts abans pel podi de l'Av. Ramon Folch. Tots els parcs
d'assistència tindran lloc a DomenyFontajau. L'oficina de cursa estarà
instal·lada a l'Hotel Gran Ultonia de Girona.
Tota la informació al web de RallyClassics i a www.rallycostabrava.com
Fotograes d'ús lliure: Arxiu RallyClassics
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