Amàlia i Joan Vinyes no faltaran a la cita de Xerès del Campionat d’Espanya de Resistència.
El Campionat d’Espanya de Resistència (CER) 2014 afronta la recta final amb Amàlia Vinyes al capdavant de les classificacions de classe 1 (Cl1) i Divisió 2 (D2). El cap de setmana vinent (dies 4 i 5) la pilot andorrana, que compartirà el volant
del seu Seat Leon Racer amb el seu germà Joan, estaran al Circuit de Xerès per disputar el penúltim meeting del calendari
de l’esmentat campionat amb la intenció d’aconseguir un resultat que els permeti afrontar sense urgències l’última cita de la
temporada.
Després de complir el cap de setmana passat amb els seus respectius compromisos, Amàlia a Monza i Joan a Llanes, els
germans Vinyes canviaran de xip per disputar la prova en la pista andalusa. Segons Joan: És un circuit que coneixem
bé, hem competit en ell diverses ocasions, però en el qual ara mateix fa temps que no disputem una carrera. En els
entrenaments lliures intentarem resoldre els dubtes que es plantegen en aquestes circumstàncies per arribar als
moments decisius del cap de setmana amb aquests dubtes totalment resolts. Com comentem, Amàlia arriba a Xerès
amb un avantatge important al capdavant de les respectives classificacions, (Cl1 D2). Malgrat tot segons la pilot andorrana:
Queden molts punts en joc i no podem relaxar-nos. Com de costum en aquestes proves el handicap és un factor a
tenir en compte en definir l’estratègia a seguir, tant en la prova que estàs disputant com en la següent. Caldrà veure
com queden definides la graelles de sortida, en fi que serà important poder tenir solucions alternatives en el cas
que el plantejament inicial es torci.
L’activitat en el circuit de Xerès s’iniciarà divendres que ve (dia 2) a la tarda amb l’arribada dels equips participants al meeting al recinte de la pista andalusa. Durant la jornada següent, una vegada superats els pertinents controls administratius i
tècnics, els pilots podran accedir a la pista per completar les mànigues lliures, presa de contacte amb la pista, i les cronometrades, per definir les graelles de sortida.
Les dues carreres, programades a 48’ + 1 volta, es correran el diumenge (dia 5), la primera a partir de les 9h40 i la que tancarà l’actuació dels pilots amb vehicles de Classe 1 a Xères, a partir de les 13h50.
Servei de Premsa.
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