Joan Vinyes i Suzuki Ibèrica repetiran en el 2011.
Joan Vinyes i Suzuki Ibèrica uniran esforços en el Campionat d’Espanya de Ral·lis d’Asfalt 2011, amb
l’objectiu de repetir el triomf en la Copa d’Espanya de Vehicles de 2 rodes motrius de fins a 2.000 cc.
Per a això es seguirà comptant amb la mateixa estructura de la passada edició, és a dir: Vinyes, amb
Jordi Mercader a la seva dreta, estaran als comandaments d’un Suzuki Swift S1600, mentre que el
preparador gallec ARVidal serà el responsable de la part tècnica de l’equip.
El calendari de Vinyes-Mercader serà de 8 ral·lis del calendari de l’esmentat Campionat d’Espanya de
Ral·lis d’asfalt.
Juan López Frade, Director General de Suzuki Ibèrica, va fer oficial la continuïtat de l’equip Suzuki a
la gala del lliurament de premis de la RFEDA: A Suzuki Ibèrica hem decidit seguir apostant per la
competició. L’equip oficial i la Copa reforcen la imatge esportiva del Swift. Mentre que Manel
Castrillon, director esportiu de l’equip, es mostrava molt confiat a repetir els èxits de la present temporada: L’esforç tant de Suzuki com dels seus patrocinadors ha estat gran, intentarem retornar
aquest esforç repetint el títol en les dues rodes motrius. Crec que tenim un bon planter de pilots, si sumem l’experiència de Vinyes amb la joventut d’Antxustegi. Tot l’equip està ja desitjant
començar a treballar en la nova temporada.
La satisfacció de Joan Vinyes era evident una vegada confirmada la seva continuïtat a l’equip Suzuki,
aquest era el seu comentari: Estic encantat amb l’equip, funciona com una pinya i amb un molt
bon ambient. El cotxe és molt competitiu, per la qual cosa la renovació ha estat gairebé automàtica. Tenim treball per davant i estic ansiós de començar amb la nova temporada,
Així doncs, tant Vinyes com Suzuki han seguit fidels a la dita, “el que funciona, millor no tocar-ho”, per
afrontar amb optimisme, però sense excessos de confiança, la temporada 2011.
Calendari provisional del Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt 2011:
26/27-3 Vilajoyosa, 16/17-4 Canarias, 14/15-5 Cantabria, 28/29-5 Rias Baixas, 18/19-6 Ourense,
20/21-8 Ferrol, 10/11-9 Príncipe de Asturias, 8/9-10 Llanes, 5/6-11 Sierra Morena, 29/27-11 RACECom.Madrid.
Cal esmentar que estan pendents de confirmació Vilajoyosa i Príncipe de Asturias.

Servei de premsa.

