Competisport dinamiza teste MRF Tyres
Sexta, 26 Janeiro 2018 17:42

Depois de conquistado mais um título na Taça Nacional de Ralis Terra equipas, a Competisport
irá esta semana começar a preparar a sua nova temporada desportiva onde volta a contar com
a parceria da MRF Tyres para equipar os seus vários Mitsubishi Lancer.

A estrutura do Cartaxo irá no próximo sábado dia 27 realizar um teste em Arganil com a equipa
técnica da Domingos Sport e com um Engenheiro da MRF Tyres que se irá deslocar a Portugal
para ajudar a equipa e os seus diversos pilotos a chegar ao melhor compromisso de
pneumáticos para os EVO's em diferentes circunstâncias.

O teste decorrerá com 3 Mitsubishi Lancer Evo, contando com os habituais pilotos da
Competisport - Luís Mota e Fernando Teotónio, mas também com 2 pilotos de renome do
panorama do desporto motorizado, Rui Madeira e Vítor Pascoal que irão também testar os
MRF Tyres e contribuir com a sua experiência para uma melhor recolha de informação em
termos de performance dos pneus.

Como refere André Mota, responsável da Competisport, "para 2018 voltamos a contar com a
parceria da MRF Tyres que irão equipar os nossos Mitsubishi ao longo do ano, pelo que
entendemos por bem realizar já um teste em piso de terra, onde iremos contar com um
engenheiro da MRF Tyres para nos permitir tirar um melhor partido de cada composto! No teste
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vamos contar com os nossos dois pilotos habituais, Luís Mota e Fernando Teotónio, mas
também com os convidados Rui Madeira e Vítor Pascoal que também irão rodar alguns
quilómetros com os nossos Mitsubishi. Deixamos também o convite a todos os pilotos e
equipas que queiram tirar uma opinião da performance dos MRF Tyres, para virem ao teste,
pois iremos realizar diversos co drives".

Aos interessados em participar no teste será necessário uma prévia marcação para o email:
competisport2@gmail.com
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