Amàlia Vinyes: Ha estat una experiència molt positiva.
Amàlia Vinyes-Aintzane Goñi (Suzuki Swift) van disputar el XL Critèrium del Berguedà, prova vàlida
pel Campionat de Catalunya de ral·lis, amb l’objectiu de seguir amb el procés d’adaptació al món dels
ral·lis i posar en les millors condicions el seu Suzuki Switf, per afrontar els propers compromisos de la
Copa de l’esmentada marca, amb possibilitats d’apropar-se al màxim als més ràpids.
Per a Amàlia, la 15a., posició final en la classificació absoluta en el Berguedà, és un fet anecdòtic,
encara que es va sorprendre d’estar al final en una posició tan avançada, tenint en compte les prestacions d’alguns dels vehicles als quals va superar. Cal destacar la 11a., posició scratch en l’última
passada per la Guàrdia.
Ha estat un ral·li molt dur tenint en compte les condicions climatològiques amb les quals s’ha
disputat. De tota manera per a nosaltres ha estat molt positiu ja que hem tingut l’oportunitat de
provar moltes coses amb l’asfalt mullat en una prova en la qual no ens jugàvem res. Aquestes
eren les primeres paraules d’Amàlia en arribar a l’última assistència del Berguedà enmig d’un gran
ruixat. A més comentava així el plantejament de la prova: L’única referència que teníem era la de
Carchat que corria amb un vehicle de les mateixes característiques que el nostre. Estic molt
satisfeta dels meus cronos, tenint en compte que ell coneixia l’escenari del ral·li, és molt ràpid
i porta diverses temporades competint en ral·lis. Seguirem treballant per adaptar al màxim
les reaccions del Suzuki al nostre pilotatge i també en la confecció de les notes, un altre dels
aspectes nous per a mi.
Malgrat les seves bones intencions, Amàlia no tornarà a competir amb el Suzuki fins al Ral·li d’Orense
(18 de juny). La propera prova de la Copa Suzuki Swift serà el Ral·li Rias Baixas (4 de Juny), es a dir el
mateix cap de setmana en que la pilot andorra estarà en el circuit de la Torrecia d’Albacete, defensant
les seves privilegiades posicions a les diferents classificacions provisionals de la Copa d’Espanya de
Resistència.
Servei de premsa.
Classificació XL Critèrium del Berguedà:
1.-Membrado-Ribolleda (Mitsubishi) ,53’53.8 , 2.-Llinas-Torra (Mitsubishi), a 1’18.0 , 3.-Gaig-Astudillo
(Porsche 911 GT3) 1’21.4 , 4.-Domingo-Venceslao (Peugeot 206 S1600), 2’32.3 , 5.-Orriols-Muñoz
(Mitsubishi), 3’38.9 ... 15.-Vinyes-Goñi a 9’50.9 .

