
Amàlia Vinyes vol seguir progressant en el Ral·li de Ferrol.  
Amàlia Vinyes-Aintzane Goñi (Suzuki Swift) disputaran a Ferrol el seu tercer ral·li de la temporada 
formant tandem al volant del Suzuki Swift de la Copa de la marca japonesa. La pilot andorrana va 
iniciar el seu desplaçament a Ferrol amb l’objectiu de seguir la seva progressió al món dels ral·lis, una 
especialitat en la qual s’ha iniciat aquesta temporada.

L’escenari que es trobaran Vinyes-Goñi és dels considerats com a exigents tant per als pilots com per 
a les mecàniques. Les especials San Sadurniño-As Somozas (17,70 kms.), As Somozas-As Pontes-
Ortigueira (27,85 kms.), i Ferrol FIMO (1,74 kms.) configuren les seccions que es correran el divendres 
(dia 19). Sant Sadurniño-As Somozas es repetirà ambdues seccions, mentre que les altres dues es 
correran una en cada secció.
En el decurs del matí del dissabte l’atenció dels equips i dels afeccionats es centrarà a: MIño-Vilar-
maior-Irixoa (27,33 kms.) i Monfero-Monfero (19,90 kms.) especials que es repetiran dues vegades 
cadascuna.
En total gairebé 462 kms., de recorregut, dels quals 161 kms., es correran contra el crono.            

Per Amàlia el gran objectiu de la segona part de la temporada és reeditar el títol de la Copa d’Espanya 
de Resistència, malgrat tot contínua molt motivada a seguir progressant al món dels ral·lis, aquest és 
el seu comentari: He dit en diverses ocasions que són dues especialitats molt diferents. En els 
circuits depens del tu mateix, mentre que en els ral·lis t’has de creure les notes que et canten 
des de la dreta i de vegades això costa molt. Crec que assolir aquesta entesa amb el copi és 
bàsic per millorar els cronos i apropar-nos als més ràpids. Seguirem treballant per aconse-
guir-ho. 
En referència a la dificultat del Ral·li de Ferrol no l’agafarà del tot desprevinguda: L’any passat, tot i  
que no el vaig disputar, si que vaig estar en algunes especials i  comprovar en primera persona 
que és un traçat molt particular. Suposo que a l’hora de la veritat serà més complicat del que 
sembla des de fora. Sóc optimista, espero fer uns bons reconeixements i poder confirmar una 
bona actuació a les especials en els moments decisius. Llimar diferències respecte als més 
ràpids és l’objectiu.

Una temporada més, el Ral·li de Ferrol es correrà en dues mitges jornades, és a dir divendres que 
ve (dia 19) a partir de les 18h00 es correran les dues primeres seccions, que acabaran passada la 
mitjanit. A partir de les 8h00 de la jornada següent es donarà la sortida al primer equip per completar 
la part final del traçat. 
El final del 42 Ral·li de Ferrol està previst a les 14h00 del mateix dissabte, moment en el qual es farà 
el lliurament de premis en el podi situat a la Plaça d’Espanya de la localitat gallega.
   

Servei de premsa.


