
Vinyes-Mercader volen recuperar posicions a Vigo.

El 47º Rallye Internacional Rias Baixas Vodafone Gran Premio Turismo de Vigo, quarta prova del 
Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt, es disputarà els propers dies 3 i 4 de juny per les carreteres 
del sud de la província de Pontevedra. Joan Vinyes-Jordi Mercader, al volant del Suzuki Swift S1600 
de Suzuki Ibèrica Motor Sport, estaran en al podi de la Porta do Sol de Vigo amb l’objectiu d’arribar al 
final del ral·li entre els millors.
Cal recordar, que el pilot de Suzuki va aconseguir el triomf en les proves inicials del campionat, però 
l’absència (prevista des de l’inici de la temporada) en el Ral·li Cantàbria va fer que perdés la primera 
plaça en la classificació provisional de la Copa d’Espanya de dues Rodes Motrius (2RM). Recuperar 
aquesta plaça serà l’objectiu.  

Els pilots que disputaran el Rias 2011 hauran de fer front a 166,86 quilòmetres cronometrats dividits 
en cinc trams a doble passada. El recorregut total de la prova és de 588,58 kms., 
En les seccions matinals les especials a superar seran: Covelo (17,46 kms), As Neves (14,02 kms.) 
i Mondariz (11,34 kms). As Neves és l’única que conserva el traçat idèntic al disputat en la passada 
edició, les dues restants es disputaran en sentit invers. 
En la continuació Maceira (23,44 kms.) i Ponteareas (17,17 kms.), seran les dificultats a superar. 
Especials habituals del traçat del Rias Baixas, però aquest 2011 també es disputaran en sentit invers 
a l’habitual.  

Després d’un mes sense disputar un ral·li, arribem a Vigo amb ganes de recuperar de manera 
ràpida les bones vibracions que vam tenir el passat mes d’Abril en La Vilajoiosa i Canàries. Sor-
tirem amb la idea de recuperar la primera plaça de la provisional de 2RM, encara que haurem 
d’estar molt concentrats en no cometre errors. Amb el nou reglament cal  descomptar el pitjor 
resultat de la primera part del campionat i en el nostre cas, no participar a Cantàbria, ens obliga 
a estar entre els millors al Rias Baixas i Ourense. Aquesta era la reflexió que feia Joan Vinyes en 
el moment d’iniciar el desplaçament cap a terres gallegues per dur a terme les jornades de reconei-
xement. En referència a les novetats del traçat 2011 en la prova que va guanyar en el 2004 no es 
mostrava excessivament preocupat, aquesta era la seva opinió: Fa diverses temporades que com-
petim a Galícia i coneixem l’escenari. Que les especials siguin en un sentit o un altre, per a mi, 
no és un problema. Si que cal recordar que l’asfalt serà molt lliscant, fins i tot sense pluja, les 
carreteres seguiran sent molt estretes i que punxar és molt fàcil ... entre altres característiques. 
Serà un ral·li complicat com sempre però sortirem amb la intenció d’estar entre els de davant.

Els organitzadors del ral·li gallec han decidit, per segona temporada, portar els participants al centre 
de Vigo per fer la cerimònia de sortida, acte que es farà divendres que ve (dia 3). En aquest moment, 
la cinquantena d’equips inscrits hauran superat el shakedown i les verificacions, és a dir tot serà a punt 
per iniciar la competició.
La sortida del Ral·li Rias Baixas 2011 esta prevista a les 7h30 del dissabte (dia 4) des del parc d’as-
sistència (IFEVI). La competició finalitzarà a partir de les 21h50, a aquesta hora els participants que 
hagin completat el traçat començaran a entrar al parc tancat situat al c/ Príncipe de Vigo.    
   

Servei de premsa.

Classificació provisional de la Copa d’Espanya de 2RM fins a 1600 cc.

1.-Enrique Garcia Ojeda, 93,50 punts, 2.-Joan Vinyes, 87,50 p., 3.-Gorka Anxustegi, 75 p., 4.-Marcos 
Barquin, 53 p., 5.-Ruben Gracia, 46,50 p.


