
Vinyes-Vinyes, un tàndem que torna a la competició.
 
Amàlia i Joan Vinyes tornaran a compartir el backet del seu Seat Leon el cap de setmana 
vinent (dia 5 i 6) al circuit de Catalunya, on es disputarà el cinquè meeting del calendari 2012 
de la Copa d’Espanya de Resistència (CER).
L’objectiu dels germans Vinyes és estar entre els millors en una carrera en la qual els vehicles 
de les classes 1 i 2 comparteixen la graella de sortida i on aquesta fase inicial acostuma a ser 
accidentada. La sortida és, sense cap dubte, el moment crític del cap de setmana.            

Amàlia es mostra confiada i convençuda que pot estar entre els millors del CER: És un traçat 
que coneixem bé, a més vam estar fent un test fa un parell de mesos i tot va resultar 
molt positiu, malgrat la calor que feia aquells dies. Veurem com es desenvolupa la 
carrera, hi haurà molta gent en la graella i molt transit a la pista. Els meus records en 
aquestes condicions són ben diferents, des de guanyar la carrera fins a haver d’aban-
donar al primer revolt. 
El seu germà Joan, malgrat tenir un mes de setembre molt carregat de carreres en diferents 
escenaris, segueix amb la motivació intacta per seguir competint: La prova del CER que es 
corre al circuit, té connotacions especials que la fan molt atractiva de disputar. A més, 
et permet mantenir el ritme de competició i això sempre és positiu per als reptes que 
hem d’afrontar aquest fi de temporada.

Com bé apuntava Joan, el timming horari de la cita de la Copa d’Espanya de Resistència que 
es corre al Circuit de Catalunya té diferències importants respecte a la resta de meetings del 
calendari d’aquest campionat.
Durant la jornada del divendres (dia 5) es correran diverses sèries d’entrenaments lliures. La 
mànega d’oficials es disputarà el dissabte (dia 6) a partir de les 10h10, 20’ per a cada pilot. 
Per formar la graella de sortida, s’establirà una classificació amb els temps dels dos pilots 
d’un mateix equip sumats.
La diferència més important és que a partir de les 15h00 del mateix dissabte s’iniciarà la car-
rera, en aquest cas única, de 2 hores més 1 volta de durada. La classificació de la primera 
hora de competició atorga, en la provisional, els punts del que es considera primera carrera 
del meeting.

Servei de premsa.


