
Vinyes-Mercader intentaran mantenir posicions a Vigo.
Solament cal repassar la llista d’inscrits per afirmar que Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift 
S1600) no tindran una tasca fàcil per fer realitat l’objectiu que s’han marcat en el 48 Ral·li Rías Baixas, 
tercera prova del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt. El pilots de Suzuki Motorsport volen estar, 
una vegada més, entre els millors de la Copa d’Espanya de dues rodes motrius (2RM), mentre que 
hauran d’aplicar-se al màxim per sortir airosos de la desigual lluita que hauran de mantenir amb els 
GTs i els S2000, per seguir en posicions d’honor de la classificació provisional absoluta. 
 
En el recorregut del Ries Baixas 2012 hi ha novetats importants, els responsables de l’escuderia del 
mateix nom, en el seu afany d’apropar el seu ral·li als afeccionats, han configurat una especial urbana 
que passa per llocs emblemàtics de la capital gallega. Precisament amb aquesta especial (Vigo 2,3 
km) s’iniciarà el ral·li divendres que ve (dia 1 de juny). Monte Alba (16,71 km), l’altra novetat del traçat, 
serà el segon escull que hauran de superar els participants. Aquesta primera etapa es completarà 
amb el segon pas per aquestes especials esmentades.
Durant la jornada del dissabte (dia 2), l’acció transcorrerà per escenaris habituals del Rías. Fornelos 
(30,32 km), Ponteareas (17,20) i As Neves (14,02 km), es combinaran per completar les tres seccions 
,de dos especials cadascuna, de l’etapa decisiva de la prova.   

Vinyes afronta la primera cita gallega de la temporada amb confiança, l’excel·lent actuació protago-
nitzada a Cantàbria representa un plus de motivació per al pilot de Suzuki, així ho comentava: No hi 
ha dubte que repetir l’actuació de fa 15 dies a Cantàbria és impossible, però si és cert que vam 
demostrar que seguim sent competitius i que, amb el Suzuki S1600, podem posar problemes 
a equips amb vehicles més potents per poc que les condicions d’ambient es torcin. Veurem 
que succeeix en el Rias, sobretot quina climatologia trobem, perquè en l’estat de les especials 
(asfalt, brutícia en el mateix, etc.) no m’espero grans canvis. On si hi ha novetats a ressenyar és 
precisament a les especials, és a dir n’hi ha dues que no s’han disputat mai en el Rias: Sí és cert, 
massa referències no tenim, però tenim clar que en la qual es disputa pel centre de Vigo hi ha 
poc que guanyar i es pot perdre el ral·li. Els paranys que amaga un traçat urbà en forma de 
vorades, sobretot, poden tenir conseqüències molt greus. A més el bucle es disputa dues vega-
des sense passar per l’assistència, és un detall a tenir en compte.

Com és habitual a les últimes edicions de la prova de l’escuderia Rías Baixas, tota l’activitat es con-
centra a les instal·lacions de l’IFEVI. Solament el parc tancat final i el podi on es durà a terme la ceri-
mònia de lliurament de trofeus es desplaçaran al centre de Vigo, concretament a la Porta do Sol.

El 48 Ral·li Rias Baixas s’iniciarà a les 17h50 del proper divendres, moment en el qual es donarà la 
sortida al primer participant des del parc d’assistència. Aquesta etapa inicial finalitzarà a les 22h50.
La segona etapa s’iniciarà el dissabte a les 9h00 també des de l’IFEVI, per finalitzar a partir de les 
19h00, al parc tancat del centre de Vigo.

Servei de premsa.

Classificacions provisionals del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt.  

Campionat de conductors:
1.-Jonatan Perez, 67,5 puntos, 2.-Joan Vinyes, 61,5 p., 3.-Sergio Vallejo, 57,5 p., 4.-Miguel Fuster, 52,5 p., 
5.-Daniel Marban, 46,5 p.

Copa de Conductors:
1.-Joan Vinyes, 87,5 puntos, 2.-Gorka Anxustegi, 75 p., 3.-Marco Barquin, 53,5 p., 4.-Angel L.Marrero, 40,5 p., 
5.-German Hernandez, 37,5 .


