Vinyes-Mercader seguiran competint per
millorar posicions, en el Rally de Llanes.

En la segona visita a Astúries, en 15 díes, Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) seguiran obstinats
a canviar el rumb que ha agafat la temporada després del període de vacances.
En el 38 Ral·li vila de Llanes, l’equip de Suzuki Motorsport tornarà a posar tot de la seva part per aconseguir el
quart triomf de la temporada entre els vehicles de 2 Rodes motrius.
La localitat asturiana acollirà als participants d’una nova edició de la seva festa automobilística després d’una
setmana molt dura en la qual els seus habitants han vist impotents com a bona part dels seus carrers quedaven
inundats per la pluja que, en aquesta ocasió, va caure de forma torrencial.
L’Escuderia Llanes, organitzador de l’esdeveniment, ha decidit fer alguns canvis en el recorregut, per a l’edició
del 2014. Hi haurà una especial inèdita, la denominada Gamoneu, i s’en recupera una altra, Seijo-Portes, després d’algunes edicions en les quals no s’ha disputat.
En total els equips hauran de superar un total de 10 especials (5 de diferents) que sumen 175,52 km de velocitat. En total el recorregut del Llanes 2014 tindrà prop de 500 km.

Vinyes-Mercader tornen a Astúries aquest mes de setembre amb el desig d’oblidar-se de manera definitiva de
la ratxa de problemes que els acompanya des que es va iniciar la segona part del campionat, segons Vinyes:
Intentarem recuperar el feeling dels primers ral·lis de l’any. La nostra intenció és seguir treballant per
estar entre els millors de la nostra categoria i acabar la prova en el podi final. Vinyes coneix bé les especials del Llanes i és conscient que no serà fàcil complir amb l’objectiu que s’han marcat: Aquest any tenim la
dificultat afegida de les pluges que han caigut en bona part de la zona per on es disputa el ral·li. En els
reconeixements veurem com ha afectat aquesta pluja a l’asfalt de les cronometrades. Un altre aspecte
és la climatologia, sembla ser que el ral·li es disputarà amb sol però les zones humides de les primeres
especials sempre són un risc.
En el Vila de Llanes es recupera el timing habitual de les proves de campionat d’Espanya. A primera hora del
proper divendres (dia 26 entre les 9h00 i les 11h00) se celebrarà el shakedown en el mateix traçat en el qual
es ve disputant en les últimes edicions del ral·li (Ctra LlN2 Andrín-Cué).
Una vegada finalitzat la test amb el vehicle de competició l’activitat se centrarà a la zona d’assistència (La Talá),
on es duran a terme les verificacions. Es tancarà la jornada amb la cerimònia de sortida, a partir de les 20h30,
que es durà a terme en l’aparcament de la platja del Sablón.
La competició s’iniciarà des del parc d’assistència, el dissabte (dia 27) a partir de la 8h00.
El final del 38 Ral·li vila de Llanes està previst a partir de les 21h40 del mateix dissabte en el podi situat en El
Sablon, on es fera la cerimònia de lliurament de premis a partir de les 22h00.

Servei de Premsa.

Classificacions - Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt 2014.

