Joan Vinyes: Tenim poc que perdre i molt a guanyar.
Amália i Joan Vinyes es desplaçaran el cap de setmana vinent (dies 12i 13) a localitat navarresa de Los Arcos,
concretament a les instal·lacions del Circuit de Navarra, per disputar l’últim meeting de la Copa d’Espanya de
Resistència (CER) de la present temporada. En aquesta ocasió, els pilots andorrans lluitaran per assegurar la
tercera plaça d’Amália, tant a la Classe 1 com a la categoria D4, a més d’estar pendents de com es desenvolupen les carreres, el triomf absolut encara és possible però no depèn únicament dels seus resultats.
Joan planteja la cita navarresa sense un objectiu concret, el desenvolupament de les carreres pot canviar de
manera radical les estratègies de carrera, aquesta són les seves paraules sobre aquest tema: A Navarra no
tenim una altra opció que sortir a guanyar, ni més ni menys el que fem sempre, encara que en aquesta
ocasió és l’única opció que ens queda perquè Amàlia segueixi amb opcions al títol fins al final. Si som
capaços d’aconseguir el triomf en la primera carrera ... llavors veurem com queda la situació i anirem
improvisant. No hi ha dubte que l’esdevingut en el Circuit de Catalunya fa un parell de mesos, va marcar de
manera clara la recta final del CER 2011 per a Joan i Amàlia, aquesta és la seva opinió sobre aquest tema:
L’abandó en els primers compassos de la cita del traçat català, ens va deixar sense puntuar a les dues
carreres i això pot resultar definitiu si tenim en compte que, les diferències que hi ha hagut durant tota la
temporada, amb Carol-Sicart, han estat mínimes. De tota manera anem a intentar ser competitius fins al
final i aprofitar les nostres opcions, per petites que siguin, en el cas que es plantegi l’oportunitat.
La cita navarresa del CER 2011 es viurà al complet durant les jornades del dissabte (entrenaments lliures i oficials) i diumenge (les dues carreres) .
Segons l’horari fet públic per l’organització, Joan i Amàlia iniciaran la seva activitat a la pista, al volant del Seat
Leon preparat per Baporo Motorsport, a partir de les 8h55 per disputar la primera màniga d’entrenos lliures (50’).
La segona (40’) s’iniciarà a les 11h10. La cita amb els cronometrats començarà 13h55, una sèrie per a cada pilot,
de 20’ cadascuna, per configurar les respectives graelles de sortida.
Com esmentàvem, el diumenge (dia 13) serà la jornada decisiva del CER 2011. La primera carrera de la Classe
1 (categories D3-D4) començarà a les 9h00, mentre la que tancarà la temporada té prevista les 13h05, com a
hora d’inici. Ambdues carreres es disputaran a 48’ + 1 volta.
Servei de premsa.
Classificacions Provisionals CER 2011 (abans de la cita del circuit de Navarra).

