
30 de setembre i 1 d’octubre, amb organització de l’Automòbil Club 
d’Andorra

La Pujada Ordino-Arcalís decidirà el Trophée 
des Pyrénées
Després de la disputa de la ‘Course de Côte de Font-Romeu’, la classificació 
provisional del ‘Trophée des Pyrénées’, creat fa un any per l’Automòbil Club 
d’Andorra amb la col·laboració de l’ASA Corbières, ASAC 66 i Cerdanya Racing, 
està realment apretada i encara que només són vàlids els quatre millors resul-
tats de les cinc proves puntuables, el fet que hi hagi pilots que puguin sumar 
el resultat complet que obtinguin a Ordino-Arcalís i que altres pilots tinguin 
la possibilitat de millorar el seu pitjor registre assolit en les proves anteriors, 
ofereix possibilitats matemàtiques a 5 pilots. Aquesta és la provisional d’aquest 
‘Trophée des Pyrénées’:

1-Frédéric Toubert (Renault Clio Cup), 40 punts
2-Dimitri Pereira (Norma M20F), 36 punts
3-Guillaume Pelloux (Peugeot 206 Maxi), 32 punts
4-Edgar Montellà (Speed Car Evo), 30 punts
5-Nicolas Verdier (Dallara 302), 28 punts
6-Fabien Dardalhon (Simca 1000 Rallye II), 26 punts
7-Jean-Pierre Segura (Audi R8 LMS), 24 punts
8-Jean-Marc Boillot (Simca 1000 Rallye II), 20 punts
9-Joel Cazalens (Scora), 20 punts
10-Cyril Mallemanche (Norma M20F), 20 punts
11-Thierry Sanchez (Porsche 997 GT3), 20 punts

La tercera edició de la Pujada Ordino-Arcalís, la prova de muntanya més im-
portant de final de temporada, es correrà els dies 30 de setembre i 1 d’octubre 
entre les fites kilométriques 22,4 i 26,4 de la carretera CS-380 a l’estació Va-
llnord Ordino Arcalís, 4 intensos quilòmetres amb 12 paelles, un desnivell de 
300 metres i una pendent mitjana del 7,25%, amb el punt d’arribada situat a 
2.250 metres sobre el nivell del mar.



La Pujada Ordino-Arcalís està organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra amb 
el suport del Comú d’Ordino, Vallnord Ordino Arcalís i Total-Sant Eloi Carbu-
rants. El recolzament de les federacions esportives involucrades és total: Fédé-
ration Française du Sport Automobile, Real Federación Española de Automovi-
lismo i Federació Catalana d’Automobilisme.

La cursa serà l’última puntuable pel Campionat de França de 2a Divisió, la pro-
pera prova del qual es disputarà el 2 i 3 de setembre a La Baume. També serà 
l’última cita del Campionat d’Espanya-Sportech a més del citat Trophée des 
Pyrénées, i l’antepenúltima del Campionat de Catalunya. El guanyador absolut 
de la cursa s’adjudicarà el Trofeu Joan Vinyes, creat en homenatge al que va 
ser brillant pilot andorrà.

Més a www.pujadaandorra.com i www.jas.es


