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Les 12 Hores de resistència de karting  

del Circuit d’Osona reunirà 11 equips de luxe 

 
 
- Hi participaran una seixantena de pilots, alguns d’ells 
habituals a les graelles dels campionats oficials 

- La prova és la cursa de resistència més llarga de tot l’Estat 
espanyol 

 

Aquest cap de setmana, dies 22 i 23 de juliol, se celebrarà una nova 
edició de les 12 Hores de resistència de karts de lloguer que organitza 
el Circuit d’Osona. Hi participaran una seixantena de pilots, repartits 
en 11 equips. La prova es presenta més oberta que mai, amb una 
participació de luxe. 

Cal destacar que aquesta és la cursa de karting de resistència 
amateur més llarga de tot l’Estat espanyol. Està oberta a tots els 
públics, grups d’amics, col•lectius, col•lectius Racing i empreses. Els 
participants són molt variats i van des de mecànics, enginyers o 
aficionats que corren per primera vegada fins a pilots que 
competeixen en els campionats oficials. 

Es poden formar equips de quatre a sis pilots. Destaca el grup Cracks 
Racing, que ha presentat tres equips, i que va guanyar l’any passat, i 
Speed Racing Cats, amb Xavier Puigdelliura, Eduard Ferran, Ivan Piña 
i Alvaro Otero (aquests dos últims corren el Campionat d’Espanya). 
També es postula per a la victòria l’equip de l’Escuderia Osona que va 
participar a les 24 Hores de Le Mans, amb Cristopher Gombert, 
Martin Pulido i Ramon Cornet. 



El divendres, un aperitiu 

Per anar escalfant els motors, aquest divendres a la nit es farà el 
sorteig de karts i els entrenaments lliures. El dissabte, a partir de les 
9 del matí, hi haurà els entrenaments qualificatius. La cursa 
començarà a les 10 del matí i finalitzarà a les 10 del vespre. La 
jornada es tancarà amb la cerimònia de pòdium i un sopar popular 
entre tots els participants i els organitzadors. 

Cal destacar que aquest campionat, sense cap cost addicional per als 
pilots, puntua per un campionat internacional de karts de lloguer, del 
qual els primers classificats disputen una final mundial. 

Els premis per als tres primers equips classificats estan valorats en 
1.350€. 

 

Més informació i horari, al nostre web: www.escuderiaosona.com 

 


