Amàlia Vinyes-Aintzane Goñi superen el repte de Ferrol.
Amàlia Vinyes-Aintzane Goñi es van situar en la 11è. lloc de la classificació de la Copa Suzuki
Swift en el 42è. Ral·li de Ferrol. La pilot andorrana, al volant del Suzuki Swift preparat per
Baporo Motorsport, va protagonitzar un ral·li sense problemes i amb el clar objectiu de fer
quilòmetres pilotant el Swift i anar adaptant-se a una especialitat, en què va realitzar els seus
primers passos a l’inici d’aquesta temporada i a uns escenaris que només coneixia com a
espectadora.
Sense cap dubte és un ral·li bonic però alhora molt complicat, l’asfalt estava molt brut i
era fàcil cometre errors. Estic satisfeta en general de tal com han anat les coses i sobretot d’alguns dels parcials que hem aconseguit, cada vegada em sento més còmoda al
volant del Swift i assimilant les notes del copi. Penso que, si aconseguim ser més
regulars ens aproparem al nostre objectiu d’aquesta temporada, és a dir estar més
prop dels més ràpids de la categoria. Es evident que la confiança de la pilot andorrana va
millorant i seguint el camí previst a l’inici de la temporada. De totes maneres Amàlia no ho
tindrà fàcil, la coincidència de dates en els calendaris són un inconvenient: Sí és cert, però ...
vam decidir apostar des de l’inici per intentar repetir el títol en el CER i en això estem.
Potser la progressió al món dels ral·lis queda una mica ralentida per la falta de carreres,
correré 5 de les 7 possibles. Una d’aquestes coincidències (Rias Baixas) va ser provocada pel canvi de dates del ral·li, però la del Príncipe era un fet previst i assumit. Estar
en especialitats tan diferents té aquests riscos.
Així doncs, Amalia Vinyes es perdrà el proper ral·li vàlid per a la Copa Suzuki Swift, el Ral·li
Príncep d’Astúries que es correrà els dies 9 i 10 de setembre. El motiu? no és un altre que
la coincidència de dates amb el meeting de la Copa d’Espanya de Resistència (CER) que es
disputarà en el circuit de Catalunya. Amalia tindrà com a objectiu en la pista catalana mantenir
el liderat de la classe 1 i de la categoria D4 en la penúltima prova del calendari.
Servei de premsa.
Classificació del 42è Ral·li de Ferrol.
Copa Suzuki Swift.
1.-Rey-Uzal, 2h00’25.2 , 2.-Carchat-”Leites”, a 0’12.9 , 3.-Pazó-Piris a 1’59.7 , 4.-ViloriaFariñas 2’33.3 , 5.-Leal-Perez a 3’31.4 .... 11.-Vinyes-Goñi a 8’53.0 .

