
Joan Vinyes: És molt important “pescar” punts en el Príncipe.
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) estaran un any més en el podi del Passeig del Bombé d’Ovi-
edo per participar a la cerimònia de sortida de l’edició 2011 del Ral·li Príncipe de Asturias. Com és habitual, el 
ral·li organitzat per l’Automòbil Club del Principat d’Astúries, a més de puntuar per al Campionat d’Espanya de 
l’especialitat també serà vàlid per al Campionat d’Europa.  
L’esmentada validesa per al certamen europeu de ral·lis comporta que la prova es disputi en dues etapes i que 
la puntuació aconseguida per als diversos campionats espanyols es vegi afavorida per un coeficient de l’1,5 .

La present edició del Príncipe de Asturias tindrà un total de 765,71 km, dels quals 231,56 km seran de velocitat, 
distribuïts en 13 especials (6 diferents).
El bucle format per Siero (14,70 km), Morcín (24,94 km) i Corvera (14,88 km) configuraran el traçat de la primera 
etapa (l’any passat es van córrer durant la segona jornada). Els equips hauran de superar dues vegades cadas-
cun dels trams esmentats.
Les especials per les quals transitaran els pilots en el decurs de la segona jornada seran: Gijón (14,62 km) 
Villaviciosa-Colunga (29,36 km) i la novetat del traçat, Comarca de la Sidra 11,52 km). Les dues primeres s’hau-
ran de superar dues vegades cadascuna, mentre que l’última serà el desafiament que els participants hauran de 
superar tres vegades a la prova asturiana.
  
Com és habitual, el Príncipe és una bona oportunitat per ampliar o reduir diferències amb els rivals, 
sempre que les coses surtin bé. El coeficient amb el qual s’incrementa la puntuació habitual pot resultar 
clau al final de temporada. Intentarem aprofitar l’ocasió estant entre els millors al final de la carrera. Amb 
aquestes paraules, Vinyes deixava clar que és molt important estar encertat en el primer desplaçament a Astú-
ries de la temporada. L’escenari pot afavorir els interessos del pilot de Suzuki: He vist l’itinerari d’aquest any i 
no hi ha grans diferències respecte al traçat d’anteriors edicions. Si comparem amb la passada edició hi 
ha només una especial nova. Malgrat tot en els reconeixements veurem com està la part del traçat que 
vam córrer l’any passat. Un altre factor a tenir en compte és la climatologia, ... en fi que, a pesar que el 
traçat és el mateix, hi ha diversos factors que poden variar la dificultat del mateix.

Un any més, les localitats de Gijón i Oviedo es repartiran el protagonisme en l’organització del Príncipe 2011. A 
grans trets cal dir que, Gijón acollirà el parc d’assistència i la sortida de la primera etapa del ral·li, a partir de les 
8h30 del divendres (dia 9). 
En el podi que se situarà de manera inamovible en el Passeig del Bombé, en ple centre d’Oviedo, es durà a 
terme la cerimònia de sortida inicial, el dijous (dia 8) a partir de les 20h30, la sortida de la segona etapa, a les 
8h00 del dissabte (dia 10), i el lliurament de premis, el mateix dissabte a les 19h00.
 

Servei de premsa.

Classificacions provisionals de la temporada 2011.

Campionat d’Espanya.
1.-Miguel Fuster, 173,5 punts , 2.-Xevi Pons, 140,5 p., 3.-Jonathan Perez, 133,5 p., 4.-Joan Vinyes, 118,5 p., 
5.-Gorka Anxustegi, 107,5 p. 

Copa d’Espanya de 2RM fins a 1600 cc.
1.-Joan Vinyes, 187,5 punts, 2.-Gorka Anxustegi, 170 p., 3.-Enrique Garcia Ojeda, 93,5 p., 4.-Ruben Gracia, 
84,5 p., 5.-Joan Carchat, 76 p.


