
Els membres de l’Escuderia Rias Baixas, amb el seu President Fernando Mouriño al capdavant, han aconse-
guit arribar a la 50ª edició del seu Ral·li després de superar tots els obstacles que han anat apareixent en les 
diferents edicions a força d’afició i sacrifici. En aquest 2014 el Rías Baixas serà la tercera prova vàlida per al 
Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt.
L’equip Suzuki Motorsport i concretament Joan Vinyes-Jordi Mercader, estaran en el podi de sortida amb l’ob-
jectiu habitual, dominar l’ara dominada Divisió II i intentar aprofitar els defalliments que puguin tenir vehicles 
de major potència.

La primera cita gallega de la temporada tindrà un recorregut molt semblat al d’edicions anteriors. Quant a les 
especials, cal esmentar el canvi de tram urbà de Monte O Castro per Chenlo-Morgadans, una especial d’una 
mica més de 11 km que donarà les primeres diferències en la classificació.
El traçat del ral·li inclou 10 especials cronometrades (5 de diferents) que sumen un total de 180,78 km de ve-
locitat dels 556,64 km que hauran de superar els participants abans de finalitzar el ral·li.
En aquest 2014, els equips que ho creguin oportú podran formalitzar la seva inscripció a un shakedown que 
se celebrarà el divendres (dia 30) a partir de les 8h30 per als pilots prioritaris i de les 9h00 per a la resta, en un 
tram de 3,5 km situat prop de Baiona. Es test acabarà per tots el equips a les 10h30.

Si la forta calor va sorprendre a la majoria fa unes setmanes a Còrdova, ens atreviríem a comentar que a 
Galícia, en concret a la zona de Vigo, serà diferent. Segons Vinyes: Tot és possible, el Rias és una prova 
que l’he disputat en condicions ben diferents i haig de reconèixer que segons l’estat de l’asfalt les di-
ficultats de les especials varien de manera considerable. Veurem que passa aquest any, encara que de 
moment les perspectives semblen bones pels quals volen l’asfalt sec. Del que estic convençut, és que 
no faltarà la calor dels afeccionats que tornaran a seguir la prova amb entusiasme des de les cunetes. 
En referència a les especials de velocitat, poques novetats: El canvi de la primera especial, d’una tram urbà 
curt a un especial d’11 km, li dóna més rellevància a l’etapa inicial de la prova. Una vegada més haurem 
d’estar atents per evitar punxades i concentrar-nos per estar entre els millors de la nostra categoria 
(Divisió II).

Les instal·lacions d’Institut Firal de Vigo (IFEVI) acollirà la logística dels equips a més de les diferents facetes 
administratives de la prova. La cerimònia de sortida, el parc tancat final de carrera i el podi, on es durà a terme 
el lliurament de trofeus, es traslladarà al cèntric carrer Porta do Sol de Vigo.
La primera etapa del 50è Ral·li Rías Baixas s’iniciarà a les 17h00 del proper divendres (dia 30) i s’espera que 
el primer vehicle arribi al control horari final d’aquesta etapa a les 22h43.
Entre la 9h00 i les 19h00 de la jornada següent (dissabte dia 31), es disputarà la segona i decisiva etapa de la 
primera prova gallega del CERA de la present temporada.

Servei de Premsa.

Joan Vinyes-Jordi Mercader i Suzuki a les noces 
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