A Mollerussa, Joan Vinyes-Jordi Mercader
no aconsegueixen l’objectiu esperat.

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Subaru Impreza) tampoc van estar afortunats en
la segona participació de la temporada en una prova del Campionat d’Espanya
de Ral·lis de terra.
El 4rt Ral·li Pla d’Urgell es va acabar a pocs metres del final de la segona passada per l’especial B, una sortida de pista els va deixar sense opcions de seguir
en una prova en la qual, en aquells moments, ocupaven la tercera posició de la
classificació absoluta a 1” del rival que els precedia (Climent Domingo).
En la seva tornada als ral·lis de terra, Vinyes-Mercader van tenir un inici prometedor estant prop dels més ràpids, inclús arribant a ocupar la segona plaça
després de la primera secció.
Semblava que, aquesta vegada, podrien lluitar per les posicions del podi, el seu
ritme era bo i les diferències eren mínimes amb els rivals, que a priori, havien de
lluitar per les posicions esmentades. Tot es va acabar, de manera inesperada,
amb la sortida de pista a tres revolts per al final de l’especial B.
La decepció per al pilot andorrà era evident, encara que en aquest cas l’experiència també ajuda a superar aquestes situacions: No hi ha dubte que no és la
millor manera d’acabar un ral·li, però són coses que poden passar. Estàvem còmodes amb el ritme que portàvem i els cronos eren bons, fins que
en aquesta zona final del tram B, una zona molt ràpida que acaba amb un
pont de ciment per creuar a l’altre costat del canal. Hem arribat molt ràpids
i no hem pogut traçar el revolt i... allí ens hem quedat.
Cal esmentar que, encara que el cop va ser dur contra la vorada del pont, després d’una reparació d’urgència dels tècnics de Baporo en la mateixa pista, el
Subaru va arribar rodant fins a l’assistència.
L’activitat de Vinyes-Mercader seguirà dins de dues setmanes (dies 13 i 14 de
setembre), en aquest cas sobre asfalt. Serà en el Ral·li Príncep d’Astúries al
volant del Suzuki Swift S1600.
Servei de premsa.

