
Vinyes-Mercader una vegada més guanyadors en el Ral·li Canàries. 
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) han iniciat el 2012 amb la mateixa dinàmica amb la qual van 
acabar la temporada anterior, és a dir imposant el seu domini entre els vehicles de la Copa d’Espanya de dues 
Rodes Motrius 2RM). A més l’equip de Suzuki MotorSport també es va mostrar com el més efectiu entre els 
participants del certamen intercontinental IRC, aconseguint el doblet en aquesta classificació.
A la classificació absoluta del Campionat d’Espanya de l’especialitat, Vinyes-Mercader van obtenir una excel·lent 
5ª posició a 6’35” de l’equip guanyador, Fuster-Aviño (Porsche GT3). Respecte a aquesta classificació, Joan va 
fer el següent comentari: Aquest any, tenint en compte les prestacions dels vehicles inscrits en els ral·lis 
del campionat espanyol, estar entre els deu millors de la classificació absoluta serà tota una proesa.    
 
Amb moltes ganes de competir i conscient que el traçat no era el mes favorable a les prestacions de Swift 
S1600, Vinyes va plantejar la primera etapa del ral·li amb l’estratègia d’intentar imposar un ritme que fos difí-
cil de mantenir als seus rivals. La primera secció la va completar amb 17” d’avantatge sobre el seu company 
a l’equip Suzuki MotorSport, Gorka Anxustegi, i el pilot local Angel Marrero (Profunda Civic) que marcaven el 
mateix crono al final del primer pas pel bucle (Guia, Artenara, Tejeda). Després de la segona passada per les 
esmentades especials, Vinyes ampliava a 19” l’avantatge sobre Anxustegi, mentre que Marrero quedava una 
mica més ressagat a 34”.
El canvi de decorat (Enginy, Aguïmes i Gran Canària), no va tenir el mateix efecte en el desenllaç de la jornada. 
Vinyes va arribar al parc tancat final d’aquest primer dia de competició amb un avantatge de 24” sobre Anxustegi,  
mentre que el tercer en discòrdia continuava sent Marrero, però a gairebé 1’ del capdavanter.
Vinyes estava content de com s’havia desenvolupat aquesta primera jornada en el ral·li canari, així resumia el 
dia: La diferència al nostre favor al final del dia demostra que hem encertat en el plantejament d’aquesta 
primera etapa. De cara a demà intentarem mantenir les diferències sense prendre cap risc (hi ha zones 
molt complicades) i per a nosaltres mantenir la posició que tenim ara mateix és important pensant en el 
campionat,  La classificació absoluta ?, com he esmentat abans, aquest any, més que mai, serà un afegit 
estar en posicions capdavanteres d’aquesta classificació. Quan Vinyes parla de zones complicades en el 
traçat, es refereix al tram de Maspalomas, una de les novetats del recorregut de la present edició del ral·li de 
Gran Canària. 

El desenvolupament de la segona etapa, concretament en el primer pas pel bucle d’especials (Maspalomas, 
Sant Bartolomé de Tirajana i Valleseco), va seguir pels mateixos rumbs del dia anterior. Vinyes va incrementar 
la diferència respecte als seus rivals fins als 35”. En la continuació, va administrar l’avantatge adquirida per con-
firmar el seu domini absolut en la categoria de 2RM, a més de fer realitat, al costat del seu company Anxustegi, 
un altre doblet per Suzuki MotorSport. Vinyes es mostrava així de satisfet en acabar el ral·li: Abans de disputar 
la primera prova de la temporada sempre es crea certa incertesa, Estic molt satisfet perquè tot ha sortit 
com havíem planejat i hem estat capaços de donar un altre triomf a Suzuki. Com sempre el Canàries a 
estat un ral·li dur i per aquest motiu el triomf aconseguit sempre enforteix la moral  de cara a properes 
cites del campionat. 

Després de la prova canària s’obre un parèntesi de dos mesos en el Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt, la 
propera prova es correrà a Cantàbria els dies 19 i 29 de Maig.

Servicio de prensa.

Classificacions del 36 Ral·li Illes Canàries - El Core Inglés.  
Campionat d’Espanya.
1.-Fuster-Aviño (Porsche GT3), 2h24’11.8 , 2.-Monzon-Deniz (Peugeot 207 S2000) a 0’48.3 , 3.-Vallejo-Vallejo 
(Porsche GT3) a 0’59.9 , 4.-Perez-Velasco (Peugeot 207 S2000) a 5’04.0,  5.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift 
S1600) a 6’35.0 ,
Copa d’Espanya de 2RM fins a 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 2h30’46.8, 2.-Anxustegi-Suarez (Suzuki Swift S1600) a 0’18.6 , 
3.-Marrero-Marrero (Honda Civic) a 2’27.1 5.-Hernandez-Pereira (Honda Civic) a 6’13.5 , 5.-Lemes-Vega (Ford 
Fiesta R2) a 9’99-99 .
IRC 2RM . 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 2h30’46.8, 2.-Anxustegi-Suarez (Suzuki Swift S1600) a 0’18.6 , 
3.-Marrero-Marrero (Honda Civic) a 2’27.1 5.-Hernandez-Pereira (Honda Civic) a 6’13.5 , 5.-Consani-Klinger(R/
Megane RS) a 7’13.2 .


