
Confirmar el liderat, objectiu de Vinyes-Vinyes al Jarama . 
Després del meeting inicial disputat en el circuit de la Comunitat Valenciana, Amàlia Vinyes-Joan Vinyes encap-
çalen les classificacions provisionals de la Classe 1 i de la categoria D4, de la Copa d’Espanya de Resistència 
(CER) 2011. Els pilots andorrans, al volant del Seat Leon preparat per Baporo Motorsport, esperen seguir la línia  
victoriosa el cap de setmana vinent en el circuit del Jarama (Madrid), escenari de bons records per a Amàlia. La 
passada temporada, al costat de Marc Carol, la campiona absoluta del CER 2010 va aconseguir el triomf a la 
segona de les carreres disputades.             

Precisament la menor dels germans Vinyes, immersa en la seva adaptació al món dels ral·lis, espera amb 
impaciència començar a competir en la pista madrilenya, aquest és el seu comentari: No hi ha dubte que en 
els circuits, per a mi tot és més fàcil. És la meva tercera temporada completa en el CER i això et dóna 
seguretat en el moment d’afrontar les carreres. Conèixer l’escenari, el cotxe i l’equip, no és sinònim de 
triomf però ajuda a estar entre els millors. Per a Joan l’inici de temporada està resultant molt positiu, tant en 
els circuits com en els ral·lis. L’any passat no va competir al Jarama, però es mostra optimista a repetir els seus 
millors cronos de manera ràpida, així s’expressava: Espero recuperar les millors sensacions en les sèries 
lliures, a partir d’aquí es tracta de lluitar per seguir sumant molts punts perquè Amàlia pugui repetir el 
títol. Sobre la marxa decidirem l’estratègia a seguir, sens dubte els entrenaments oficials tornaran a 
ser determinants per decidir com afrontar les carreres definitives. De totes maneres en aquesta pista la 
sortida del cotxe de seguretat és habitual i això pot variar el desenvolupament de les carreres ... Veurem 
que passa, perquè les previsions climatològiques no són massa favorables.  

Els horaris del cap de setmana (dies 7 i 8) seran els habituals en un meeting del CER. Els entrenaments lliures 
es disputaran en dues tandes de 45’. La primera a partir de les 9h55 del dissabte mentre que la següent comen-
çarà a les 13h30.
Les dues mànigues oficials, de 20’ per a cada pilot, s’iniciaran a les 16h25 del mateix dissabte i definiran les res-
pectives graelles de sortida. A partir d’aquest moment Amàlia i Joan, a part de seguir treballant en les respectives 
telemetrías dels últims assajos, decidiran com afrontar les carreres de la jornada següent. 
Aquestes dues carreres, programades a 48’ + 1 volta, estan previstes a les 10h40 i 13h05 respectivament. 
   

Servei de premsa.

Classificacions Provisionals CER 2011 (després del primer meeting).


