Joan Vinyes disputarà les 24 hores de Barcelona 2012.
El pilot andorrà Joan VInyes serà un dels pilots que estarà als comandaments
del Seat Leon Supercopa, preparat per Baporo-Motorsport, de l’equip Russian
Bears a les 24 hores de Barcelona-Trofeu Fermí Velez. La prova es correrà a
partir de les 12h00 del proper dissabte (dia 8) a la pista del Circuit de Catalunya.
Vinyes compartirà volant en la mítica prova de resistència amb Pol Rosell i els
pilots russos Viacheslav Maleev, Mikhail Maleev, Kiril Ladygin, habituals durant
la present temporada del Campionat d’Europa FIA GT3.
Després d’algunes temporades, concretament tres, sense poder participar ales
24 hores, Vinyes es mostra molt il·lusionat en poder estar una altra vegada a la
graella de sortida, aquestes eren les seves paraules: No vaig dubtar a acceptar la proposta que em van fer per disputar les 24 hores. És una prova
molt dura però, alhora té connotacions molt diferents a les habituals que
disputem durant la temporada que la fan molt atractiva. De tota manera, en
aquesta edició estar a les primeres posicions és complicat, Vinyes es planteja
com a objectiu lluitar per la seva categoria i... Veure que passa per davant.
Entre els inscrits hi ha vehicles molt potents (Porsche, Ferrari,...). En altres
ocasions un Seat Leon era un cotxe potencialment guanyador, aquesta
vegada... intentarem ser més regulars que els rivals que tinguin una mecànica semblant a la nostra.
Després de diverses jornades de test, l’equip Russian Bears amb el Seat Leon
numero 32 començarà l’activitat a la pista, divendres que ve (dia 7), amb la disputa de la tanda de cronometrades (de 17h45 a 19h45) que serviran per conformar la graella de sortida. El mateix divendres (entre les 21h00 i les 23h00) es
disputaran els entrenaments nocturns que, malgrat no tenir transcendència a la
graella de sortida, són obligatoris per a tots els pilots. Com esmentàvem amb
anterioritat, l’hora de la veritat serà les 12h00 del dissabte (dia 8), moment en
què es donarà la sortida a les 24 hores de Barcelona 2012.
Servei de premsa.

