
L’activitat de Amàlia Vinyes continuarà el cap de setmana vinent (dies 24, 25 i 26) a l’asfalt del circuit 
Paul Ricard. La pilot andorrana formarà part de la graella de participants que durant aquest any lluita-
ran pel triomf en la Seat León Eurocup.

Amàlia, que fa unes setmanes va tenir ocasió de fer una jornada de test a la pista francesa, va poder 
comprovar sobre el terreny que l’escenari escollit per iniciar la temporada de la León 2015 és dels 
complicats. La seva opinió no ha variat: Recordo que va costar trobar punts de referència en una 
pista molt semblada en tot el seu traçat i amb molta pintura a les escapatòries. Al meu entendre 
la zona mes complicada són els revolts que enllacen la llarga recta posterior del traçat amb la 
recta de meta. A les dues sèries de 30’ d’entrenaments lliures serà vital recuperar les bones 
sensacions que vaig tenir en la part final del test.
La menor dels Vinyes tindrà el primer contacte amb la pista de Le Castellet divendres que ve (dia 
24). Malgrat tot, la preparació d’aquest primer meeting de la Seat León va començar en el circuit de 
Barcelona-Catalunya a principis d’aquesta setmana: Tornant de Canàries, vaig tenir ocasió de fer 
un presa de contacte amb el León a Montmeló. També vam aprofitar l’ocasió per rodar material 
que utilitzarem en la prova francesa.
En la seva segona temporada a Seat León Eurocup, Amàlia espera aprofitar l’experiència acumulada 
en la passada edició: Hi ha canvis notables en els escenaris, Paul Ricard, Estoril i Àustria són 
novetats al calendari. Entre els rivals també hi ha pilots que repeteixen però uns altres que 
falta veure al quin nivell estan. Aquest any hi ha cinc noies en la graella, en fi ...
De tota manera hi ha coses que seran igual d’importants, com per exemple estar entre els 
millors en els entrenaments oficials o no perdre posicions en les sortides de les carreres.

Com esmentàvem, Amàlia Vinyes començarà a rodar en Paul Ricard divendres que ve. Els moments 
importants del cap de setmana es començaran a viure el dissabte amb l’assignació de posicions de la 
graella de sortida (entrenaments oficials) i el repartiment dels primers punts de la Seat León Eurocup 
(carreres).

Servei de premsa.

Horaris Seat León Eurocup - Circuit Paul Ricard.

Paul Ricard primer escenari de la Seat León Euro-
cup 2015. Amàlia Vinyes entre els protagonistes.


