
Vinyes-Mercader aconsegueixen el seu tercer títol conse-
cutiu en la Copa d’Espanya de 2 Rodes Motrius.
Suzuki revalida el titulo de marques aconseguit l’any passat.  
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) van fer bons els pronòstics en el III Ral·li Comunitat de Madrid-
RACE, prova que tancava la temporada 2012 del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt.
Vinyes-Mercader van ser els millors, una vegada més (7 de 9 aquesta temporada), en la Copa d’Espanya de 2 
rodes motrius (2RM) i van aconseguir decantar al seu favor el títol de l’esmentada categoria a més de sentenciar 
el títol de marques a favor de Suzuki.

Vinyes no tenia cap necessitat de prendre riscos i així ho va fer. Malgrat tot va ser el més ràpid a l’especial inicial 
disputada en el Jarama i va cedir 2” a Anxustegi en el primer pas per Navafría.
En el següent pas per aquesta especial no va variar la decoració, Vinyes va cedir 3” al seu company d’equip i al 
final d’aquesta primera etapa els pilots de Suzuki estaven separats per sols 3 dècimes.
El canvi d’especials no va variar la tònica del ral·li, Vinyes seguia amb el ritme previst, continuava perdent alguns 
segons respecte al seu company d’equip, però l’objectiu continuava sent assegurar el títol i cada vegada estava 
més a prop. Després de completar les dues passades per Canencia i Morcuera els pilots de Suzuki Ibèrica 
Motorsport estaven separats per 4” (a favor d’Anxustegi) mentre que Pernia, el gran rival de Vinyes per al títol 
de 2RM estava  en una amenaçadora tercera posició,Tot estava per decidir.
En la recta final del ral·li, Vinyes-Mercader van incrementar el ritme i van aconseguir el millor registre tant per 
la segona passada pel Jarama com pel Atazar. Així doncs quedava una sola passada pel Jarama i Vinyes es 
situava al capdavant de les 2RM amb 2” d’avantatge sobre Anxustegi. Al final triomf i títol per Vinyes-Mercader.

Objectiu aconseguit per partida doble, un any més Vinyes i Suzuki surten triumfadors del Jarama i per tant  els 
objectius de la temporada s’han complert, així s’expressava Vinyes una vegada finalitzat l’últim ral·li de la tem-
porada: Nosaltres havíem d’acabar el ral·li i en això ens hem centrat durant tota la carrera. Al final en el 
circuit del Jarama i en el Atazar hem estat més encertats i això ha estat determinant per aconseguir el 
triomf de les 2RM en el Ral·li de Madrid. Molt content per la temporada, repetir els èxits assolits durant 
la temporada passada era tot un repte i ara mateix es una realitat. Així doncs en  el Ral·li CAM-RACE no hi 
ha hagut sorpreses, malgrat que el traçat d’aquesta prova sol donar més d’un disgust: Si que és veritat que en 
els reconeixements ens vam trobar zones amb gel i amb humitat que podien ser delicades de superar en 
competició. De tota manera les temperatures en aquests últims dies han pujat lleugerament i això ens 
ha facilitat el treball. 

Així doncs, tercer títol consecutiu de la Copa d’Espanya de 2 rodes motrius per a Joan VInyes i segon, també 
consecutiu, de marques per Suzuki. Després de concretar els objectius previstos per a la present temporada, 
l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport ja comença a treballar pensant en la propera. De moment en el Circuit del 
Jarama es va signar l’acord amb Repsol per seguir col·laborant en el 2013.  

Servei de premsa.

Classificacions del III Comunitat de Madrid-RACE. 
Scratch.
1.-Vallejo-Vallejo (Porsche 911 GT3 CUP), 1h10’51.1 , 2.-Perez-Velasco (Mitsubishi Lancer Evo X) a 3’07.7 , 3.-Marban-
Ferrero (Mitsubishi Lancer Evo X), a 4’08.7 , 4.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600), a 4’33.5 , 5.-Pais-Pais (Mitsubishi 
Lancer Evo X) a 4’38.0 

Copa de Espanya de 2RM fins a 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h15’24.6, 2.-Anxustegi-Iglesias (Suzuki Swift S1600) a 0’05.1  , 
3.-Pernía-García (Ford Fiesta R2) a 5’05.7 .


