Muñiz vence Peugeot Rally Cup em Ourense
Sábado, 17 Julho 2021 22:05

Correu-se, entre ontem e hoje, na região da Galiza, o Rally de Ourense, prova em que Álvaro
Muñiz e Javier Martínez somaram a primeira vitória da presente época da PEUGEOT RALLY
CUP IBÉRICA. Imprimindo uma fantástica dinâmica, a dupla do PEUGEOT 208 Rally4 #25
começou por dominar os acontecimentos na 1º Etapa, vencendo todos os seus quatro troços,
acumulando uma vantagem que, no segundo dia lhes permitiu controlar o ímpeto dos
adversários, garantindo, pelo caminho, melhores tempos em três das seis especiais de asfalto
deste segundo e último dia de rali.
Para além do 1º lugar nesta que foi a primeira incursão do ano por terras de Espanha, um
resultado já de si excelente, garantiram uma excelente 4ª posição à Geral do evento do
Supercampeonato de Espanha de Ralis 2021, somando-lhe ainda o troféu reservado aos
veículos de duas rodas motrizes. A PEUGEOT deixou, aliás, uma marca substancial no top-10
do rali, com cinco unidades do competitivo 208 Rally4, para além de ter colocado nove
exemplares nos 10 mais da categoria 2WD.

Neste que foi o terceiro confronto da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2021, o primeiro em
troços de alcatrão, o 2º lugar ficou para Alejandro Cachón / Alejandro 'Jandrin' Lopez, deixando
para Alberto Monarri / Ángel Vela o mais baixo do pódio. Pedro Almeida e Hugo Magalhaes
foram os melhores portugueses, terminando na 6ª posição.

Finda a primeira metade desta Temporada 4 da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA, uma
coorganização da PEUGEOT Portugal e da PEUGEOT Espanha, Alberto Monarri (Pilotos) e
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Ángel Vela (Navegadores) mantêm as suas posições de líderes, frente a uma comitiva que
voltará a encontrar-se no Rally Princesa de Asturias, jornada também em pisos de asfalto a ter
lugar nos dias 10 e 11 de setembro próximo.
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