A Ourense, espectacular triomf de Vinyes-Mercader i Suzuki a les 2RM.
Joan Vinyes-Jordi Mercader van dominar la categoria de dues rodes motrius en el 44 Ral·li d’Ourense.
sense cap dubte el ral·li més dur del Campionat d’Espanya de l’especialitat. El pilot de Suzuki Motorsport va imposar el seu domini, igual que va fer en la passada edició, aconseguint el seu quart triomf de
la temporada, sobre quatre possibles i afermant-se al capdavant de la classificació provisional de la
Copa d’Espanya de dues rodes motrius (2RM) categoria que ha dominat de manera clara en aquesta
primera part de la temporada.
L’edició 2011 de la prova de l’Escuderia Ourense es va iniciar amb una superespecial mixta (terra i
asfalt) que es va disputar en la jornada prèvia al ral·li (divendres dia 17). En aquests primers 2 kms.,
cronometrats Vinyes va deixar clar que no volia sorpreses en aquest ral·li i va marcar el millor temps
entre els vehicles de 2RM.
Les diferències van anar augmentant, quan va començar la competició real, és a dir a les 8h00 del
dissabte (dia 18). Després de completar les dues passades per Toén i San Pedro de Rocas i un segon
pas per la superespecial, l’avantatge sobre el segon classificat de la categoria 2RM, Rubén Gracia,
era gairabé de 6’.
En la continuació no va haver-hi canvis significatius. Vinyes va seguir marcant els millors parcials fins
que en la recta final va cedir en el seu ímpetu i va decidir a assegurar l’excel·lent resultat final.
Al final de la prova Vinyes es mostrava satisfet amb el triomf a Ourense i de seguir amb la ratxa de triomfs en la Copa d’Espanya de 2RM, així s’expressava: Un triomf era el resultat que necessitàvem
per seguir optant a repetir el títol aconseguit l’any passat. Estic realment content d’haver-ho
aconseguit i de tancar la primera part de la temporada amb el ple quant a resultats. L’Ourense
és un ral·li molt complicat, amb molts quilòmetres i molts paranys a les cunetes. Hem superat
tots els obstacles, hem corregut molt i la recompensa ha estat el triomf. Més no es pot demanar. Vinyes seguia comentant el desenvolupament de la carrera d’aquesta manera: Com deia, ha
estat una prova en la qual hem imposat un ritme molt fort des de l’inici, això ens ha permès distanciar-nos dels nostres rivals directes en la provisional de 2RM i ens hem situat a la cinquena
plaça de l’absoluta, això sí, sense opcions de millorar (tampoc ho necessitàvem) ni que per
darrere ens pressionessin. En la part final de la prova, ens hem centrat en no cometre errors
i evitar les punxades. Tot ha sortit segons el guió que havíem pensat. Vull agrair el treball de
Suzuki Motorsport i de l’equip ARVidal, que una vegada més han fet un gran treball.
El Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt tanca per vacances fins a la segona quinzena d’Agost,
concretament els dies 19 i 20, en els quals es disputarà el Ral·li de Ferrol, prova inicial de la segona
part del campionat.
Servei de premsa.

Classificació 44 Rallye Ourense - Scratch.
1.-Fuster-Aviño (Porsche 911 GT3) 2h14’08.5 , 2.-Senra-Vazquez (Peugeot 306 Maxi) a 2’00.5 ,
3.-Perez-Velasco (Peugeot 207 S2000) a 2’18.5 , 4.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 4’34.2
, 5.-Ramos-Costoya (Mitsubishi Lancer Evo X) a 10’07.1 ,
Classificació 44 Ral·li Ourense - Copa d’Espanya de 2RM fins a 1600 cc.
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 2h18’42.7, 2.-Anxustegi-Suarez (Suzuki Swift S1600) a
9’03.5 , 3.-Pujol-Rosell (Ford Fiesta R2) a 18’24.1 .

