Amàlia Vinyes tornarà a competir a la Seat León
Eurocup 2015, després de 5 mesos lesionada.
Malgrat no estar al 100% físicament, Amàlia Vinyes tornarà a competir al volant del Seat León Racer
- Baporo Motorsport, a l’últim meeting de la Seat León Eurocup 2015 que es disputarà en el circuit de
Barcelona - Catalunya. El principal objectiu de la pilot andorrana serà veure com està el seu canell
lesionat i comprovar si pot pilotar sense problemes un vehicle de competició. Encara que també és
cert i aixího reconeix amb aquestes paraules: Tinc moltes ganes de competir.

El traçat de Montmeló és un escenari que coneix bé i en teoria la tornada a la competició serà més
senzilla: En el meu cas m’han aconsellat començar de nou en un circuit ja que són menys exigents que els ral·lis per al meu canell. Em falta mobilitat i veurem si el dolor es pot aguantar. Ja
m’han dit els metges que fins que no passi un altre vegada pel quiròfan, per treure’m la plaça
i els cargols, no recuperaré del tot aquesta mobilitat.
Per Amàlia el cap de setmana vinent tindrà connotacions molt diferents a les d’alguns dels companys
de box i de la graella en general: És l’última cita de l’Eurocup i alguns estan lluitant pel títol, uns
altres pel triomf a les últimes carreres i la majoria per millorar posicions a la classificació. En
el meu cas no tindré cap pressió, simplement comprovar com em trobo i veure on puc arribar
en aquests moments.
També en l’aspecte purament esportiu, la pilot andorrana haurà de passar un procés de recuperació:
És normal que després de tants mesos sense competir, agafar un bon ritme serà qüestió de
temps. De la mateixa manera que recuperar la confiança per resoldre situacions complicades
en carrera forma part de la fase final d’aquesta posada a punt del meu estat físic.
Així doncs, el retorn de Amàlia Vinyes a la competició serà el cap de setmana vinent, encara que com
ella mateixa reconeix, serà un primera presa de contacte en la qual els cronos, la telemetría i altres
detalls més tècnics, no seran la seva principal preocupació.
Servei de premsa.

Horaris Seat León Eurocup / Circuit Barcelona - Catalunya.

