Vinyes-Mercader tornaran a competir sobre
terra en el ral·li de l’Escuderia Mollerussa.
El 4rt Ral·li de terra del Pla d’Urgell, organitzat per l’Escuderia Mollerussa, serà la tercera cita del
calendari del Campionat d’Espanya de l’especialitat. Joan Vinyes-Jordi Mercader, que pilotaran el
Subaru Impreza preparat pels tècnics Baporo Motorsport, estaran en el podi de sortida de la prova
lleidatana que, com és habitual, tindrà en la localitat Mollerussa el seu centre neuràlgic.

En aquesta ocasió els organitzadors han dissenyat un recorregut de 202,39 km, dels quals 80,70 km
estaran repartits en 8 especials (4 de diferents). La prova tindrà una sola etapa i estarà dividida en cinc
seccions. Una vegada superades les dos seccions inicials hi haurà un reagrupament de 40’ (13h12).
Per Vinyes, participar en un ral·li de terra en terres lleidatanes sempre és un plaer, encara que en
aquesta ocasió es tracta, a més, de trencar una ratxa negativa en aquests escenaris, així ho comentava: Ens agrada competir en les pistes de Lleida, i en les últimes participacions no ho hem
pogut fer per un motiu o un altre. Aquesta vegada, l’objectiu serà el de sempre. Intentar arribar
al parc tancat final, gaudint al volant del Subaru i en conseqüència fer que els afeccionats, que
sempre ens recolzen, també puguin passar una estona divertida.
Abans de prendre la sortida en la prova de Mollerussa, Vinyes intentarà fer alguna prova al volant del
Subaru per recuperar sensacions: Farem el possible per fer-la, és molt important tant per tenir un
primer contacte amb un vehicle amb el qual fa un llarg període de temps que no competeixo
com per acabar d’ajustar alguns detalls de la mecànica.
A partir de les 9h30 del proper divendres (dia 30) els equips podran recollir la documentació del ral·li
per iniciar, 15’ més tard, el reconeixement de les especials. Els pilots tindran 4 hores per completar
l’esmentada revisió de les cronometrades.
El ral·li s’iniciarà a les 9h00 del dissabte (dia 31), mentre que el final de la prova està prevista a partir
de les 19h45. En aquest instant arribarà el primer equip al parc tancat final una vegada completat el
recorregut.
Servei de Premsa.
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