
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) es desplaçaran a Cantàbria per disputar la 36ª edició de la 
prova de l’esmentada comunitat, penúltima del calendari del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt 2014. Per 
a l’equip Suzuki Motorsport el principal al·licient és intentar aconseguir un nou triomf entre els participants de 
la Divisió 2, a més  d’estar sempre alerta entre els més ràpids del ral·li i aprofitar qualsevol problema que pugui 
tenir algun dels vehicles de prestacions superiors, per remuntar algun lloc a la classificació absoluta.

El Club Esportiu Peñucas, organitzadors del ral·li, han aconseguit que una nova edició de la seva prova veiés 
la llum, superant tots els obstacles que s’han anat plantejant durant la preparació de la mateixa. En referència 
al traçat, cal esmentar que hi ha novetats en les especials.
Per començar, els participants hauran de completar dues passades a un bucle compost de dues cronometra-
des, Villacarriedo (19,78 km) i Vega de Paz (18,98 km). En la continuació Villanueva-Matienzo (20,67 km) i 
Ramales-Ruegas (16,55 km) seran les especials a superar també dues vegades cadascuna.
El traçat total de la prova serà de 469,49 km, dels quals la tercera part (150,76 km) estaran repartits entre les 
8 cronometrades descrites (4 de diferents).

La recta final de la temporada aquesta sent molt diferent a la qual Vinyes-Mercader haurien desitjat, afrontaran 
el Cantàbria sense possibilitats d’arribar a les posicions d’honor dels diferents campionats, malgrat tot segons 
Vinyes: Queda l’opció d’aconseguir triomfs parcials i cal aprofitar-la. Com de costum intentarem impo-
sar un bon ritme des de l’inici i a veure on ens situem en les primeres especials, després ... veurem qui-
na és l’estratègia que més ens convé. En referència al recorregut, Vinyes comenta el següent: Pels rumors 
que m’han arribat, sembla ser que les especials no són les habituals d’anteriors edicions del Cantàbria. 
Hi ha especials que no s’han disputat i unes altres que mantenen part del traçat d’altres anys. En els 
reconeixements sortirem de dubtes.

El parc d’assistència del 36 Ral·li Santader - Cantàbria se situarà en l’aparcament de l’Hotel Adelma a Hoz-
nayo, mentre que el podi on es duran a terme les cerimònies de sortida i lliurament de trofeus estarà instal·lat 
en l’Av. del Stadium a la Zona del Sardinero (Santander).
Els equips participants iniciaran la competició dissabte que ve (dia 11) a les 8h00 des de Hoznayo. El final del 
ral·li està previst a partir de les 19h45, moment en el qual començaran a arribar els supervivents de la jornada 
al parc tancat de l’Av. del Stadium.

Servei de Premsa.

Vinyes-Mercader disputaran un remodelat 
Ral·li de Santander - Cantàbria.  

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


