
Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) freguen el podi absolut en el Rias Baixas 2011.

Joan Vinyes-Jordi Mercader van aconseguir un nou triomf (tres de tres aquesta temporada) al volant del Suzuki 
Swift S1600 de Suzuki Ibèrica Motor Sport entre els participants de la Copa d’Espanya de dues rodes motrius 
(2RM) fins a 1600 cc, a més de situar-se a la cinquena plaça de la classificació scratch final. Una any més el 47 
Ral·li Rías Baixas - Vodafone es va disputar per les carreteres gallegues de la província de Pontevedra, que van 
estar plenes d’afeccionats animant  als equips participants. 
El triomf absolut a la primera prova gallega del Campionat d’Espanya de l’especialitat va ser per Xevi Pons-Alex 
Haro (Ford Festa S2000) que van estar acompanyats en el podi per Miguel Fuster-Ignacio Aviño (Porsche 911 
GT3) i Alberto Meira-Alvaro Bañobre (Mitsubishi Lancer Evo X).  
 
La primera part de la prova de l’Escuderia Rías Baixas va tenir un clar domini de Vinyes-Mercader entre els 
vehicles de 2RM. L’equip de Suzuki MotorSport va encadenar 4 scratch consecutius i van acumular una clara 
diferència al seu favor en finalitzar les dues seccions inicials de la prova. El seu company d’equip, Gorka Antxus-
tegi, estava situat en aquells instants a la segona plaça a 23” de Vinyes.  
A la primera especial de la tarda (segon pas per Mondariz) es va produir un fet inesperat, va caure una forta 
tempesta d’aigua i calamarsa mentre competien els primers pilots, en conseqüència aquests van ocupar les últi-
mes places de la classificació parcial d’aquesta especial. A les dues seccions restants d’aquesta secció Vinyes 
va poder superar a Perez-Velasco (Peugeot 207 S2000) i es va situar en la sisena posició absoluta amb 13” 
d’avantatge sobre el pilot asturià. A la recta final de la prova, l’objectiu era frenar l’atac de Perez, un fet que no 
va poder aconseguir per tan sols 4”5, però amb toto, va poder millorar la seva posició absoluta després dels 
abandons de Sergio Vallejo i Victor Senra.  
També es va confirmar el doblet de Suzuki MotorSport a la categoria de 2RM. Vinyes va obtenir el tercer triomf 
de la temporada mentre que el seu company Anxustegi es va situar segon a 1’39.7 del pilot andorrà.      

La valoració que feia el pilot de Suzuki al final del Ries 2011 era molt positiva, aquestes eren les seves paraules: 
Hem aconseguit l’objectiu que ens havíem marcat per a aquesta prova. Havíem d’aconseguir un bon 
resultat per recuperar la primera plaça entre els 2RM i així ha estat, seguim en una bona posició per 
revalidar el títol. És evident que marxem molt satisfets amb el triomf en les 2RM i la cinquena posició 
en la classificació scratch ...  de totes maneres la quarta plaça l’hem tingut molt a prop. Pel qee fa al 
desenvolupament de la prova, Vinyes destacava una vegada més l’excel·lent rendiment del Swift S1600 i el seu 
equip: Tot ha funcionat amb absoluta normalitat. Hem hagut de córrer molt per aconseguir la primera 
plaça però això, és evident, forma part del nostre treball. Potser el moment en què pitjor ho hem passat 
ha estat a la segona passada per Mondariz. Mai hi havia vist res igual, en un moment ha caigut de tot i 
la carretera semblava un riu ... Per sort hem pogut arribar al final del tram i seguir en el ral·li sense cap 
més contratemps.          

Dins de 15 dies, concretament els dies 17 i 18 de juny, els equips habituals en el Campionat d’Espanya de Ral-
lis d’asfalt tindran una nova cita a Galícia. En aquesta ocasió serà a Ourense, on es disputarà la cinquena cita 
(última de la primera part) del calendari de l’esmentat campionat.

Servei de premsa.

Classificació  47 Rallye Rias Baixas - Scratch.
1.-Pons-Haro (Ford Fiesta S2000) 1h37’42.5 , 2.-Fuster-Aviño (Porsche 911 GT3) a 0’21.7 , 3.-Meira-
Bañobre(Mitsubishi Lancer Evo X) a 1’35.2 , 4.-Perez-Velasco (Peugeot 207 S2000) a 3’33.8 , 5.-Vinyes-Merca-
der (Suzuki Swift S1600) a 3’38.3 .

Classificació  47 Rallye Rias Baixas - Copa d’Espanya de 2RM fins a 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h41’20.8, 2.-Anxustegi-Suarez (Suzuki Swift S1600) a 1’39.7 , 
3.-Pujol-Rosell (Ford Fiesta R2) a 4’19.9 .


