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REPSOL APOIA AO AUTOCRÓS DE ARTEIXO
 Repsol patrocina por cuarto ano consecutivo a 21º edición do
Campionato de España de Autocrós, que terá lugar os días 12, 13 e 14
de agosto.

A Refinería de Repsol na Coruña patrocina por cuarto ano consecutivo a sexta
proba do XXI Campionato de España de Autocrós, que atrae a máis de 10.000
afeccionados ao deporte do motor ao circuíto arteixán José Ramón Losada. Esta
colaboración, que Repsol promove desde o ano 2012, atópase dentro dos
compromisos deportivos que a Refinería mantén coa súa contorna máis próxima.
A presentación oficial da proba correu a cargo do presidente da Pena Autocrós,
Francisco Fraga que estivo acompañado pola Subdirectora de Persoas e Organización
da Refinería, Dácil Suárez, así como polo Tte. de Alcalde de Arteixo, José Mª Novo e a
Concelleira de Deportes Purificación Zas.
Recentemente pechado o prazo de inscrición cun éxito absoluto que alcanza os
150 pilotos inscritos. O circuíto J. Ramón Losada acollerá este próximo fin de semana
a penúltima proba deste campionato, memorial Javier Amado, que estará conformada
por seis divisións.
A División I (turismos prototipos 4x4) na que actualmente a pelexa pola cabeza
da clasificación protagonízana Perfecto Calviño (a bordo do seu Ford Festa 4×4), e
Víctor Álvarez (cun Audi TT 4×4 Turbo).
En División II Gabriel Serrano compite en Arteixo liderando a pelexa polo título
tras dominar dous das cinco probas que xa tiveron lugar. E en Off Road Series
(turismos con motores de serie de ata 2.000cc, caixa de cambios de 5 velocidades, e
tracción a dúas rodas motrices), David Varela chega con ganas de continuar a boa
serie que comezou en Carballo o mes pasado.,
En División III (fórmulas prototipo con motor de moto ou coche e 2 ou 4 rodas
motrices), o dominio de De María é máis que evidente. Con todo, é a categoría máis
numerosa de cantas dispútanse é o Kartcross (prototipos con motor de moto 600cc)e
Kartcross júnior categoría para os máis novos da grella, xa desde os 13 anos, e con
motor de moto 600cc limitado), onde é moi difícil vaticinar cal dos sesenta pilotos
participantes será o que resulte vitorioso.
Máis información en http://www.autocrossarteixo.com/
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