
Joan Vinyes-Jordi Mercader seguiran als comandaments d’un Suzuki Swift de l’equip Suzuki Motorsport en les 
especials del recuperat Rallye Mediterràneo que, aquesta temporada, és la penúltima prova del calendari del 
Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt (CERA).

L’única cita del CERA que es disputa en la costa mediterrània, estarà organitzada per l’Automòbil Club AIA i 
tindrà el seu centre neuràlgic en la localitat de La Nucia. En concret serà la Ciutat Esportiva Camilo Cano la 
que acollirà a la logística dels equips, a més dels organitzadors i mitjans de comunicació que treballin en l’es-
deveniment.

Després de quatre anys absent del calendari del CERA, els organitzadors de la cita han previst un recorregut 
de 440,357 km, en els quals hi haurà dissenyades 8 especials (4 de diferents) que sumaran 177,984 km de ve-
locitat. La majoria de les especials són ben conegudes pels equips i afeccionats habituals a la prova alacantina.
El bucle inicial estarà format per Sella-Relleu (14,421 km) i Relleu-Orxeta (21,114 km) que es repetirà en les 
dues primeres seccions.
En la continuació els escenaris seran; Confides-Gorga (22,078 km) i Benilloba-Relleu (31,379 km), que també 
es disputaran dues vegades cada especial.

Vinyes acudirà a La Nucia amb els mateixos objectius amb els quals es va desplaçar fa unes setmanes a 
Llanes. Aquestes eren les seves paraules abans d’iniciar el desplaçament a La Nucia: És clar que l’objectiu 
segueix sent el mateix, completar el ral·li i seguir sumant quilòmetres en el procés de recuperació que 
estic fent. També és cert que en aquesta ocasió, sortiré més confiança gràcies a l’experiència, molt 
positiva, que vaig tenir en Llanes, la qual va ser la tornada als ral·lis després d’un any i mig.

Per Vinyes-Mercader les especials del Rallye Mediterráneo són ben conegudes: És un ral·li molt atractiu, 
les especials seran les de sempre encara que algunes es disputen en sentit contrari a l’habitual. Són 
especials molt llargues i de vegades es compliquen, sobretot les que es disputen a l’últim bucle i sense 
llum natural, perquè la boira apareix quan menys t’ho esperes.
Malgrat tot i com he dit abans, aquesta vegada no ens juguem res, intentarem fer-ho tan bé com sigui 
possible amb el Swift de la Copa per seguir millorant la confiança i intentar reptes més exigents en el 
futur.

La vuitantena d’equips inscrits al 22 Rallye Mediterráneo - La Nucia, celebraran la cerimònia de sortida a les 
20.30 hores de divendres vinent (dia 4) en el podi instal·lat als voltants de la Diputació d’Alacant.

La sortida real de la prova es durà a terme a les 8.00 hores del dissabte (dia 5) al Parc d’Assistència que com 
queda dit estarà situat a la Ciutat Esportiva Camilo Cano de la localitat que dóna el nom al ral·li.

El final del ral·li està previst a partir de les 21.00 hores de la mateixa jornada i en la mateixa ubicació.

Servei de Premsa.

Joan Vinyes seguirà la seva posada a punt 
en el 22 Rallye Mediterráneo - La Nucia  


