Vinyes-Mercader i Suzuki de nou en acció.
Amb la disputa del 43 Ral·li de Ferrol, Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) es retroben amb la
competició després de donar per acabades les vacances d’estiu. L’equip Suzuki Motorsport afronta la segona
part de la temporada amb la intenció de seguir amb la dinàmica vencedora que van demostrar en les primeres
carreres de l’any.
Cal recordar que Suzuki comença la part decisiva del 2012 com a capdavanter destacat de la classificació
d’equips. Per la seva banda, Joan Vinyes encapçala la provisional de la Copa de 2 rodes motrius (2RM) i a Ferrol
lluirà el dorsal 2 com a segon classificat en la classificació absoluta del Campionat d’Espanya de Ral·lis.
La tercera prova gallega del calendari espanyol de l’especialitat no presenta grans novetats en referència al
traçat de la prova. En aquest aspecte sí que cal esmentar que la prova es tornarà a córrer en dues jornades,
però, a diferència d’anteriors edicions, en dissabte i diumenge. En total seran 451,54 km els que decidiran el
guanyador a Ferrol, dels quals 154,04 km seran de velocitat.
La competició s’iniciarà, dissabte (dia 25), amb la doble passada per les especials San Sadurniño-As Somozas
(14,42 km) i As Somozas-As Pontes-Ortigueira (27,85 km). Amb la disputa del tram especial d’1,74 km als voltants del FIMO es tancarà aquesta primera etapa del Ferrol 2012.
A partir de les 7h00 del diumenge (dia 26), s’afrontarà la part decisiva del ral·li amb la disputa de les especials:
Vilarmaior-Montfero-Irixoa (24,61 km), Montfero-Montfero (19,90 km) i Doroa-Montfero-Irixoa (23,25 km). Cal
esmentar que l’etapa inicial i la que tanca el recorregut tenen pràcticament el mateix traçat amb una lleugera
variació a l’inici.
Estic amb moltes ganes d’asseure’m de nou al volant del Suzuki i recuperar el ritme de competició.
Tornem amb la motivació a “tope” i amb la intenció de lluitar per mantenir les posicions de privilegi que
ara mateix ocupem. També caldrà veure com estan els rivals després d’aquest llarg descans... o sigui
que a Ferrol tindrem la clàssica presa de contacte inicial després de més de dos mesos d’inactivitat. Amb
aquestes paraules definia el pilot de Suzuki la seva tornada a la competició després de les vacances. Pel que
fa a la prova a disputar, Vinyes no espera grans sorpreses en el traçat: Sobre el paper els canvis en el traçat
del Ferrol d’aquest any són mínims, en els reconeixements veurem com està l’asfalt de les especials... i
com sempre, sobretot a la zona nord d’Espanya, veure que ens reserva la climatologia.
Un any més, el centre neuràlgic del Ral·li Ferrol serà el FIMO, el pavelló d’exposicions de la localitat gallega. A
les seves instal·lacions se situarà el parc d’assistència i les diferents dependències de la prova (oficina de carrera, cronometratge, sala de premsa, etc). Sí que hi haurà canvis en la situació del podi, del parc tancat final i en
conseqüència de la sortida i lliurament de trofeus. En aquest 2012 el port de Ferrol serà l’escenari d’aquestes
cerimònies.
L’arrencada del ral·li de l’Escuderia Ferrol està previst a les 16h00 del proper dissabte (dia 25), mentre que l’arribada del primer equip al parc tancat de la primera etapa es farà a partir de les 22h00. Com queda dit la segona
etapa s’iniciarà a les 7h00 del diumenge (dia 26); el ral·li acabarà a les 12h20 del mateix dia.
Servei de premsa.

Classificacions provisionals del Campionat d’Espanya de ral·lis 2012:
Campionat de Conductors.
1.-Miguel Fuster, 112,5 puntos, 2.-Joan Vinyes, 101,5 p., 3.-Sergio Vallejo, 95,5 p., 4.-Alberto Hevia, 90 p.,
5.-Luis Monzón, 68.
Copa de Conductors:
1.-Joan Vinyes, 157,5 puntos, 2.-Gorka Anxustegi, 102 p., 3.-Enrique G.Ojeda, 83 p., 4.-Alejandro Pernia, 77
p., 5.-Marcos Barquin, 68,5 p..
Copa de Marques:
1.-Suzuki, 225,5 puntos, 2.-Renault, 162,5 p., 3.-Mitsubishi, 162 p.

