Joan Vinyes i Suzuki Ibèrica repetiran experiències en el 2012.

Joan Vinyes i Suzuki Ibèrica tornaran a formar tàndem en el Campionat d’Espanya de Ral·lis d’Asfalt
2012, serà la tercera temporada consecutiva en la qual l’objectiu serà el triomf a la Copa d’Espanya de
Vehicles de 2 rodes motrius de fins a 2.000 cc.. a més d’estar, sempre que sigui possible, en posicions
capdavanteres per aspirar a llocs d’honor en altres classificacions.
Per aconseguir els objectius esmentats Vinyes disposarà de la mateixa estructura de les passades
temporades, és a dir: amb Jordi Mercader a la seva dreta, pilotaran Suzuki Swift S1600, mentre que
el preparador gallec, ARVidal, serà el responsable de la part tècnica de l’equip.
El Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt serà, una vegada més, l’escenari en el qual Vinyes-Mercader hauran de seguir mostrant el seu nivell al volant del Swift S1600.
La satisfacció de Joan Vinyes per l’acord aconseguit amb Juan López Frade, màxim responsable de
Suzuki Ibèrica, quedava reflectida en el seu rostre, així s’expressava: Estic molt satisfet per la confiança que un any més Suzuki Ibèrica, i en particular Juan Lopez Frade, ha dipositat en mi per
seguir com a pilot de la marca. Com és habitual, intentaré correspondre a aquesta confiança
lluitant al màxim per aconseguir els objectius que ens plantegem tant a inici de temporada,
com per les opcions que vagin sorgint a mesura que avanci la mateixa.
En aquesta temporada que acaba de finalitzar, l’equip Suzuki Motorsport ha posat el llistó molt alt,
repetir l’experiència no serà fàcil però Vinyes es mostra confiat a poder aportar el seu granet de sorra
per, com a mínim, poder repetir en el 2012 els èxits d’aquest any.
Calendari provisional del Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt 2012:
17/18-3 Canàries, 19/20-5 Cantàbria, 2/3-6 Rias Baixas,16/17-6 Ourense, 25/26-8 Ferrol, 15/16-9
Príncep d’Astúries, 29/30-9 Llanes, 27/28-10 Sierra Moena, 24/25-11 RACE-Comunitat de Madrid.
Cal esmentar que està pendent de confirmació el Ral·li Vilajoyosa.

Servei de premsa.

