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Els líders del català de kàrting mantenen les 
posicions després de la cursa de Vic  

 
-  El Circuit d’Osona acull la tercera prova del campionat  

 

El Circuit d’Osona ha acollit aquest cap de setmana, dies 7 i 8 de juny, la 
tercera prova del Campionat  de Catalunya de Kàrting. Hi han participat 52 
pilots.  

Les finals s’han disputat aquest diumenge al matí, sota un sol de justícia i 
amb una bona afluència d’espectadors. En total, s’han disputat vuit curses, 
dues per cada categoria, agrupades de la següent manera: júnior, cadet, 
aleví-benjamí i Open RACC. 

A la categoria júnior, es manté el monòleg de Lluc Ibáñez, que ha guanyat 
les sis curses fins ara disputades, incloses les dues del Circuit d’Osona. El 
segon classificat del campionat, Miguel Henares, ha fet un tercer i un segon 
lloc. Íker Garcia, en segon lloc a la primera mànega, i Alejandro Martínez, 
en tercer a la segona, han completat el podi. 

La categoria cadet ha estat molt més igualada i disputada. A la primera 
cursa, victòria de Lino Collado, que ha arribat amb cinc pilots a la meta 
separats per només 1 segon. L’han acompanyat al podi Quique Bordas i 
Genis Cívico. A la segona carrera, podi renovat, amb victòria per una sola 
dècima de segon de Jon Renteria sobre Genís Cívico, i 4.7 segons sobre 
Ayrton Fontcheca. Amb aquest resultat, Renteria manté el liderat del 
campionat català. 

Hugo López s’ha imposat a les dues carreres d’aleví, reforçant així les seves 
opcions de cara al títol (no va participar a la primera cursa a Móra d’Ebre i 
està encara lluny de les primeres posicions). El segon ha estat per Javier 
Lara en les dues mànegues. El tercer se l’han repartit Félix Aparicio, a la 
primera cursa (el pilot manté el liderat del campionat), i Daniel Briz, a la 
segona. En aquesta categoria hi ha participat l’únic representant de 
l’Escuderia Osona a la matinal: Berta Rafols, que ha signat una desena i una 
novena posició. 



En la categoria benjamí, amb només tres pilots, el podi ha estat el mateix 
en les dues curses: Santi Vallvé, en primer lloc, i Miron Pingasov (que 
manté el liderat al català) i Joan Pasalaigua en segon i tercer 
respectivament. 

Per últim, en l’Open RACC, victòria còmode de Sergi Pérez, que en les dues 
curses ha tret 10 i 15 segons de marge al segon classificat, Joaquin Galí. El 
tercer lloc del podi l’han ocupat Oriol Serrat i José L. Manglano, en cada una 
de les curses. 

 

- Més informació i classificacions: http://www.escuderiaosona.com/ 

 

 


