Joan Vinyes va acabar les 24hores BCN en
el podi del Circuit de Catalunya.
Joan Vinyes al costat de Pol Rosell, Viacheslav Maleev, Mikhail Maleev, Kiril Ladygin van
protagonitzar una excel·lent actuació al volant del Seat Leon Supercopa de l’equip Russian
Bears (preparat per Baporo Motorsport), acabant les 24 hores de Barcelona a la primera plaça
del podi de la categoria A3T i en la 6ª plaça de la classificació absoluta a només 20 voltes de
l’equip guanyador, el McLaren MP4 GT3 de l’equip britànic Lapidos Racing.
L’actuació del segon equip de l’esquadra russa s’ha caracteritzat per la gran regularitat que
han tingut en el decurs de les 24 hores de competició. Les entrades a boxes ha estat les justes
i necessàries, és a dir posar gasolina, canvis de rodes i pilots... Si ha aquest detall li afegim
el bon treball que han fet els cinc pilots en la pista, ja que a més de mantenir un bon ritme
no han forçat en cap moment la mecànica. Han estat, sense cap dubte, el cúmul d’aquests
detalls els que han resultat vitals per aconseguir les excel·lents posicions a les classificacions
esmentades.
Per a Joan Vinyes la prova ha estat dura però: alhora molt divertida, els tres relleus que
he fet han estat diferents. En el de la sortida era important no tenir problemes i alhora
mantenir la posició respecte als quals eren els nostres rivals. El primer de la nit, és
potser el més complicat, en aquells moments pilots i mecàniques comencen a notar el
cansament, mentre que el de matinada (entre les 4 i la 6) he pogut mantenir un ritme
ràpid i a més estable durant molts minuts, sens dubte hi havia menys trànsit a la pista.
Per Vinyes, no ha estat la seva millor classificació en aquesta prova, però si que ara les 24h
són molt diferents, aquest era el seu comentari sobre aquest tema: Fa diverses temporades
vaig acabar en la cinquena posició, però cal reconèixer que llavors no hi havien els
cotxes tan potents que hi ha ara mateix. Ha estat una gran experiència.
Vinyes no tindrà massa temps per assaborir l’excel·lent resultat del Circuit de Catalunya. Ha
de fer un canvi al xip de ral·lis ja que a partir del proper dimecres comença a preparar la seva
participació en el Ral·li Príncep d’Astúries.
Servei de premsa.
Classificació de les 24 h de Barcleona - Trofeu Fermí Velez.

Scratch:
1.-Lapidus Racing (McLaren MP4-12GT3) 640 voltes, 2.-Russian Bears Motorsport (Ferrari
458 Italia GT3) a 4 voltes, 3.-ARC Bratislava (Porsche 997 Cup) a 7 voltes... 6.-Russian
Bears Motorsport (Seat Leon) a 20 voltes.
Clase A3T:
1.- Russian Bears Motorsport (Seat Leon) 620 voltes, 2.- Zengo Motorsport (Seat Leon) a
7 voltess, 3.- RCA Racing (Seat Leon) a 42 voltes.

