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L’Escuderia Osona «busca» tres pilots 

 
- OKS Racing organitza la cinquena edició del concurs 
SebuscaPiloto, amb novetats importants 

 

La cinquena edició del SeBuscaPiloto se celebrarà el proper 22 de gener. 
Enguany, el concurs presenta novetats importants, ja que es faran dues 
seleccions més:  SeBuscaPilotoJUNIOR, adreçada a nens i nenes de 7 a 11 
anys, el 4 de febrer; i SeBuscaPilotoPRO per a pilots amb llicència vigent en 
el 2012, en una data encara per definir. 

Per segon any consecutiu, l’Escuderia Osona i OKS Racing Service (l’equip 
de karts de l’Escuderia Osona), tornen a organitzar una nova edició del 
SeBuscaPiloto. La iniciativa dóna l’oportunitat al guanyador de participar a 
les Rotax Max Challenge de Catalunya 2012, dins de l’equip oficial OKS i de 
manera gratuïta. L’objectiu passa per facilitar la possibilitat de competir en 
karts a una persona que, per les raons que sigui, no es pot permetre la 
despesa econòmica que representa. 

El pilot sortirà de la cursa que es farà el diumenge, 22 de desembre, al 
Circuit d'Osona. Hi poden participar pilots de tot l’Estat espanyol i Andorra, 
que tinguin més de 13 anys i que no hagin tingut llicència federativa durant 
l’any 2011. Les inscripcions costen 150 euros i es poden fer fins al 18 de 
gener. Places limitades. 

L’any passat, el guanyador va ser Roberto Hernández, de Pamplona. El pilot 
ha signat una gran actuació al campionat català de Rotax del 2011, on s’ha 
proclamat campió i on ha estat lluitant pel títol fins a l’última cursa. 

 

 



Els més joves i els més experimentats 

L’Escuderia Osona, en el marc del seu suport a la promoció d’esportistes, ha 
decidit també donar l’oportunitat als més petits, creant el 
SeBuscaPilotoJUNIOR, per a nens i nenes de 7 a 11 anys que no hagin 
tingut llicència de kàrting durant el 2011. La cursa es farà el dissabte 4 de 
febrer al Circuit d'Osona. Les inscripcions també estan obertes, fins al 2 de 
febrer, i costen 100 euros. 

El guanyador podrà participar a l’Open Challenge Rotax de Catalunya 2012, 
dins l’equip oficial OKS i de manera gratuïta. En aquest campionat es 
disputaran cinc curses. 

Per últim, aquest any, l’Escuderia Osona també dóna la possibilitat de 
competir als pilots amb llicència, a partir de 12 anys i sense límit d’edat, 
que podran participar al SeBuscaPilotPRO. En els propers dies us 
informarem de les dates, bases del concurs i premis d’aquesta nova 
categoria. 

 

Més informació, des del web del SeBuscaPiloto: www.sebuscapiloto.com 


