Vinyes-Mercader guanyen la classificació del Campionat d’Europa.
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) van tenir una brillant actuació en la disputa del 49 Ral·li Príncipe de Asturias. L’equip de Suzuki Motorsport va obtenir la primera posició entre els participants de l’europeu
de l’especialitat (vehicles homologats per la FIA), a més de quedar molt prop del podi absolut del Campionat
d’Espanya i guanyar de manera clara la categoria de 2 rodes motrius (2RM).
A pesar de l’espectacular final de carrera a nivell classificacions, Vinyes no va tenir una prova tan regular com en
altres ocasions. Durant la primera etapa, es van disputar una passada per Morcin i altra per Corvera, va marcar
un excel·lent registre a la primera mentre que a la segona no es va trobar tan còmode i va cedir 1” i escaig al seu
rival directe a les 2RM, el seu company d’equip Gorka Anxustegi. Malgrat tot va acabar la primera etapa com
capdavanter, tant de l’europeu com de la copa espanyola de 2RM.
En la continuació, segona etapa, les coses es van complicar una mica i en la primera secció del dia va seguir
perdent temps. Les diferències es van ajustar encara més a les 2RM i el pilot polonès Tlustac el va superar a la
classificació de l’europeu. A partir d’aquest moment Vinyes-Mercader van trobar el seu millor feeling i van recuperar el terreny perdut. A més els seus rivals directes en aquest ral·li van acabar abandonant.
Com dèiem, la primera visita a Asturias no va ser precisament un passeig para Vinyes, aquest era el seu comentari abans de pujar al podi: Ens ha costat trobar els millors reglatges, sobretot aquest matí no em trobava a
gust. Veia que els rivals s’anaven acostant i no aconseguia millorar els meus temps. A més, a la part final
de la primera passada per Villaviciosa-Colunga ens hem quedat sense interfonos i hem hagut de fer els
últims 5 quilòmetres sense notes. Ha estat un moment complicat de la jornada. Vinyes-Mercader i el seu
equip han posat tota la seva experiència per a recompondre la situació i al final han completat el ral·li amb excel·
lents resultats: Per sort així ha estat. Em fa particular il·lusió haver guanyat per primera vegada una prova
de l’europeu, ha estat dur, els vehicles contra els quals hem competit tenien millors prestacions encara
que al nostre favor teníem el coneixement del terreny. Molt content també per seguir la línia de triomfs en
les 2RM i haver quedat tan a prop del podi scratch del campionat absolut espanyol. Amb aquest resultat
seguim acumulant punts per Suzuki en la provisional de marques. A Llanes esperem repetir.
Doncs no queden molts dies (28 i 29 de setembre) perquè Vinyes-Mercader es situïn altre vegada a l’habitacle
del Suzuki Swift S1600 per a acostar-se una mica més a la consecució dels objectius principals de la temporada:
Títol de marques per Suzuki i la Copa d’Espanya de 2RM.
Servei de premsa.

Resultats del 49º Ral·li Príncipe de Asturias.
Campionat d’Europa (Vehicles homologats per la FIA).
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h38’44.7 , 2.-Solowow-Baran (Peugeot 207 S200) a 0’43.6 , 3.-Pernía-Garcia (Ford Fiesta R2) a 5’20.2 , 4.-Monarri-Sanjuan (R/Twingo R2) a 7’13.6 , 5.-Palácio-Pelaez (R/ Clio
Sport) a 7’24.3 .
Campionat d’Espanya.

1.-Hevia-Alvarez (Skoda Fabia S2000) , 1h34’58.2, 2.-Fuster-Aviñó (Porsche 997 GT3) a 0’14.2 , 3.-Vallejo-Vallejo(Porsche
GT3) a 0’27.4, 4.-a 1’55.2, 4.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 3’46.5 ,5.-Cima-Gonzalez (Exige GT Rally

a 3’59.4 .

Copa d’Espaya de 2RM fins a 1600 cc.
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h38’44.7 2.-Pernía-Garcia (Ford Fiesta R2) a 5’20.2 , 3.-MonarriSanjuan (R/Twingo R2) a 7’13.6 .

