
Amalia Vinyes comença la defensa del títol a València. 
El circuit de la Comunitat Valenciana, situat a Xest, serà l’escenari en el qual Amalia Vinyes al volant 
del Seat Leon, preparat per Baporo Motorsport, començarà la defensa del títol absolut  de la Copa 
d’Espanya de Resistència, que de manera brillant va aconseguir en l’edició del 2010 de l’esmentat 
certamen. Una temporada més, Amalia compartirà el volant del Seat Leon amb el seu germà Joan, 
tots dos acudiran a la primera cita de la temporada amb l’objectiu d’estar en la lluita per les primeres 
posicions des del mateix inici de temporada.           

Els germans Vinyes aniran a la pista valenciana amb els dubtes habituals de l’inici de temporada, així 
ho comentava Amalia: No tinc cap dubte que una vegada més serà un campionat molt competit. 
Respecte a l’anterior temporada hi ha canvis notables sobre tot en els equips, però mirant la 
llista d’inscrits es pot comprovar que el nivell segueix sent alt i pujar al podi a cada meeting 
serà complicat.  La defensa del títol ? per a mi queda com un fet anecdòtic, és clar que m’agra-
daria repetir, però com deia, cada any és diferent i a partir del proper diumenge veurem on 
estem i quines opcions tenim  per estar entre els millors. És evident que, malgrat tenir molta expe-
riència en el món de la competició, tant Amalia com Joan tenen moltes ganes de començar a competir 
i veure com es reflecteix en els cronos el treball que s’ha fet durant la pretemporada. Aquestes eren la 
paraules de Joan abans d’iniciar el desplaçament a València: En aquesta ocasió de novetats tècni-
ques en tenim poques, el Leon serà el mateix amb el que vam competir la passada temporada, 
totalment revisat. Fa uns dies vam tenir ocasió de fer una jornada de proves, al final les sen-
sacions eren molt bones i estem convençuts que tot està en ordre per començar les carreres. 
Espero que tinguem un bon debut a València, es a dir com l’any passat, que vam estar en el 
podi en una de les carreres. Un bon resultat sempre reforça la moral de cara a una temporada 
en la qual el llistó està molt alt.  

Els organitzadors de la Copa d’Espanya de Resistència, V-Line Org., han previst pels meeting de la 
present edició del seu campionat, un timing idèntic al d’anteriors temporades.
L’activitat en la pista s’iniciarà el dissabte (dia 26) a partir de les 10h00 amb la disputa de la primera 
tanda d’entrenament lliures, que serà de 50’. La segona tanda lliure es correrà a partir de les 13h10, 
en aquesta ocasió d’una durada de 40’. Cal recordar que en els entrenaments lliures els pilots poden 
intercanviar el volant del seu vehicle les vegades que estimin necessàries, fins i tot poden pujar els 
dos pilots a la vegada.
A partir de les 16h10 del mateix dissabte arribarà el primer moment determinant del cap de setmana, 
amb la disputa de les dues mànigues oficials, de 20’ per a cada pilot, que definiran les respectives 
graelles de sortida.
Les dues carreres, previstes a 48’ + 1 volta, es duran a terme el diumenge (dia 27)  concretament la 
primera s’iniciarà a les 10h45 mentre que, la que tancarà el meeting per als pilots de la categories D3 
i D4, començarà a les 15h15.
   

Servei de premsa.


