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L’Escuderia Osona obté cinc pòdiums 

al Campionat de Catalunya de Kàrting 

 

- La prova s’ha celebrat aquest cap de setmana al Circuit 
d’Osona 

 

Aquest cap de setmana, dies 13 i 14 de març, s’ha celebrat al Circuit 
d’Osona la segona prova del Campionat  de Catalunya de Kàrting. La cursa 
ha comptat amb una alta afluència de públic, unes 900 persones, segons els 
organitzadors.  

 

El dissabte el matí, sota un fred de justícia, es van fer els entrenaments 
lliures, i a la tarda els cronometrats. El diumenge, ja amb un sol radiant, 
hem pogut gaudir de les curses finals. Hi han participat un total de 118 
pilots. 

 

Tenint present que totes les categories no poden disputar-se en un mateix 
míting, l’FCA (Federació Catalana d’Automobilisme) ha optat per disputar de 
forma alternativa algunes de les categories en les diverses proves previstes 
pel calendari 2010. Concretament, en aquesta prova s’havien convocat les 
categories Benjamí, Aleví, Cadet, Júnior, Sènior, Màster, Open RACC i 
Challenge Rotax. 

A la prova hi han participat nou pilots de l’Escuderia Osona, en tres 
categories: Rotax,Benjamí i  Júnior. En totes elles, els nostres corredors han 
obtingut podis. 

 



ALEVÍ 

Eliseo Martínez. Ha arrasat durant tot el cap de setmana. Ha guanyat les 
dues mànigues i també va aconseguir el primer lloc en la cronometrada i la 
classificatòria. El pilot es consolida al capdavant de la classificació del 
campionat, després d’haver guanyat una cursa a la primera prova, al Circuit 
del Vendrell. 

 

CHALLENGE ROTAX 

Ramon Cornet. Gran resultat, més tenint en compte que feia un any que no 
corria i que no havia pogut prepara la cursa amb intensitat. Ha fet dos 
pòdiums: a la primera carrera ha quedat segon i a la segona ha aconseguit 
la victòria. 

 

JÚNIOR 

Arnau Barceló. Ha obtingut un pòdium, en acabar tercer de la primera 
cursa. A la segona, ha baixat fins a la setena posició, després de tocar un 
altre cotxe a la sortida. 

 

Podeu consultar totes les classificacions i els resultats dels altres pilots al 
nostre web: www.escuderia.com 


