Peugeot Rally Cup prossegue em Oviedo
Sexta, 10 Setembro 2021 09:08

Jornada regular nas diferentes temporadas da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA, o Rally
Princesa de Asturias é, este ano, a 4ª prova da copa coorganizada pela PEUGEOT Portugal e
PEUGEOT Espanha, com a logística da Sports & You.

Onze equipas, em outros tantos PEUGEOT 208 Rally 4, irão defrontar-se a partir da tarde de
hoje, nos 152,51 km cronometrados das 11 Especiais desenhadas em redor de Oviedo, ao
longo das 2 Etapas que compõem a prova (10 e 11 de setembro). Desta feita são apenas duas
as formações portuguesas a fazer frente a nove duplas espanholas, que estarão a correr em
casa.
Os líderes provisórios das tabelas de Pilotos e Navegadores da PEUGEOT RALLY CUP
IBÉRICA 2021 são, respetivamente, os espanhóis Alberto Monarri e Ángel Vela, com uma
diminuta vantagem pontual para os principais adversários, pelo que se antevê um rali muito
competitivo.
A PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2021 está de volta à estrada, correndo-se, na tarde de
hoje e ao longo de todo o dia de sábado, o Rally Blendio Princesa de Asturias - Ciudad de
Oviedo 2021. Será o quarto palco de batalhas desta Temporada 4, sendo de destacar a
regularidade da prova de Oviedo, rali que nestes quatro anos da iniciativa coorganizada pela
PEUGEOT Portugal e PEUGEOT Espanha apenas não fez parte do calendário de 2019.

São 11 os PEUGEOT 208 Rally4 inscritos na prova do Automóvil Club Principado de Asturias,
antevendo-se um rali de enorme adrenalina e muitas indefinições sobre quem poderão ser os
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mais rápidos nos troços, ou no que se refere ao posicionamento final entre as equipas que
apostam nas fiáveis e competitivas máquinas com assinatura da PEUGEOT Sport. Pela frente,
os candidatos aos títulos de 2021 terão um acumulado de 152,51 quilómetros cronometrados,
divididos por 11 Especiais em asfalto, que a organização desenhou para a presente edição da
sua prova.

Particularizando e tendo em conta os resultados acumulados dos três primeiros ralis da época
– Terras d'Aboboreira, Portugal e Ourense – Alberto Monarri (Pilotos) e Ángel Vela
(Navegadores) apresentam-se, uma vez mais, como os líderes provisórios da PEUGEOT
RALLY CUP IBÉRICA 2021, somando um total de 55,63 pontos, sendo, assim, os alvos
preferenciais dos seus adversários. Na posição de vice-líder entre os condutores, Álvaro Muñiz
(47,5 pontos) é o que mais próximo se encontra de poder assumir a liderança da copa, objetivo
que Alejandro Cachón (47,46 pontos) e Óscar Palomo (41,76 pontos) também pretendem. Já a
copa de segundos condutores tem Alejandro 'Jandrin' Lopes como o 2º mais pontuado (47,46
pontos) e Javier Martinez no 3º lugar (45,5 pontos).

Quanto aos portugueses, grupo que voltará em força no próximo rali, em Fafe, tem duas duplas
inscritas nesta segunda de três jornadas espanholas da copa em 2021: Ricardo Sousa (18
pontos), o atual 8º classificado no ranking de Pilotos, e Hugo Lopes (15,25 pontos), 9º nessa
mesma tabela. Terão, respetivamente, como navegadores Luis Marques e Tiago Neves, que
em termos de classificações ocupam as mesmas posições relativas e somam as mesmas
pontuações dos seus condutores. Na ausência de muitos dos seus habituais adversários,
ambos pretendem somar importantes pontos que lhes permitam subir nas respetivas tabelas.

São, presentemente, 18 os Pilotos e 22 os Navegadores classificados nesta Temporada 4 da
PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA (ver detalhe na Tabela de Pontuações em anexo).

PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2021 – LISTA DE INSCRITOS
Rally Blendio Princesa de Asturias - Ciudad de Oviedo 2021

Nº Piloto Navegador
22 Óscar Palomo (ESP) Jose Pintor (ESP)
23 Santiago Garcia (ESP) Nestor Casal (ESP)
24 Roberto Blach (ESP) Axel Coronado (ESP)
26 Delbín García (ESP) Hugo Varela (ESP)
28 Alberto Monarri (ESP) Ángel Vela (ESP)
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29 Álvaro Muñiz (ESP) Javier Martinez (ESP)
30 Alejandro Cachón (ESP) Alejandro 'Jandrin' Lopez (ESP)
31 Ricardo Sousa (POR) Luis Marques (POR)
32 Hugo Lopes (POR) Tiago Neves (POR)
33 Kevin Guerra (ESP) Aitor Cambeiro (ESP)
34 Míguel Socias (ESP) Alain Peña (ESP)

Os detalhes do Rally Princesa de Asturias
Quarta jornada da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2021, segunda corrida em Espanha e
também segunda em pisos de asfalto, este 58º Rally Blendio Princesa de Asturias - Ciudad de
Oviedo divide-se por dois dias (10 e 11 de setembro), num rali que terá um percurso total de
576,52 km. A 1ª Etapa (sexta-feira) integra 5 Especiais e a 2ª Etapa (sábado) as restantes 6
Especiais, num acumulado de 152,51 quilómetros cronometrados.

Nesta manhã de sexta-feira, tendo como palco os 2,7 km do troço de Gijón, os pilotos poderão
confirmar e/ou fazer as derradeiras afinações aos seus PEUGEOT 208 Rally4 na sessão de
Treinos Livres (09h30/10h00) e no Shakedown (11h00/12h30), sessões intercaladas pelo
Qualifying (10h18; reservado a um lote pré-definido de equipas).

Em termos competitivos, o Rally Princesa de Asturias sairá depois para a estrada às 14h30 a
partir de La Manjoya, numa 1ª Etapa que contempla 5 Especiais, incluindo uma dupla
passagem por Morcín (16,2 km; às 14h58 e 19h02) e Llanera (15,98 km; às 16h06 e 20h10),
intervaladas pelo troço-espetáculo de Oviedo (2,13 km; às 17h04). Findo este primeiro dia de
competição e após um Flexi-Service (21h25/22h10), as viaturas entram em Parque Fechado
(22h10). A luta pela vitória e restantes posições será depois retomada no sábado (9h00), para
uma 2ª Etapa que se compõe de 3 troços – Santa Bárbara (14,44 km), Nava (15,15 km) e
Sariego (13,42 km) – repetidos de manhã (10h03, das 11h01 e das 12h00) e de tarde (15h10,
16h08 e 17h47), intervalados por Reagrupamentos e passagens pelo Parque de Assistências
(13h52/14h22). O Pódio Final estará montado em Oviedo, na Av. de Los Ferroviários, para a
consagração dos vencedores, a partir das 19h45.

Será, assim, a quarta das seis jornadas da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2021, num total
de três ralis em solo português, todos em terra e do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), e
outros tantos do lado oposto da fronteira, todos em pisos de asfalto e integrantes do
Supercampeonato de Espanha de Ralis (SCER).
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Coorganizada pela PEUGEOT Portugal e pela PEUGEOT Espanha e com a gestão logística a
cargo da Sports & You, a PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2021 tem a parceria da Pirelli, no
domínio dos pneus, entre outros apoios: Vodafone, RACC e ACP.

À semelhança do que tem sucedido nas jornadas anteriores, dar-se-á aqui continuidade à
associação ao ISAG - Instituto Superior de Administração e Gestão, entidade que visa ser
reconhecida como a melhor escola de negócios e de turismo de Portugal, bem como à parceria
com a iniciativa Race for Good, movimento dinamizado pelo treinador de futebol André
Villas-Boas e que recorre ao desporto motorizado como plataforma de comunicação e
promoção de ações de cariz social e humanitário.
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