
Després de recuperar les millors sensacions el meeting del CER disputat en el Circuit del Jarama, Joan Vinyes 
- Jaume Font (Cupra León - Baporo Motorsport), es desplaçaran a la localitat belga de Spa per disputar les 12 
hores de Spa-Francorchamps, prova vàlida per les 24 GT Sèries que es disputarà en un dels escenaris més 
valorats pels pilots i aficionats en general dels esports del motor, el Circuit de Spa-Francorchamps.

El traçat de la província de Lieja acull any rere any des de la seva creació (1920) les proves dels certàmens 
de més prestigi a escala mundial. En la seva versió inicial el recorregut tenia una longitud de 14 km, a partir de 
1978 es va reduir a la meitat per motius de seguretat. En algunes ocasions s’ha donat el cas que la pista ha 
estat seca en alguna zona i en l’altre extrem estava plovent de manera torrencial.

Per Vinyes, poder disputar una prova de resistència en aquesta catedral de l’automobilisme europeu, és tot un 
repte. No és la primera vegada que competeix a Spa, però en aquesta ocasió serà molt diferent, així ho comen-
tava: Fa 4 anys (2014) vaig tenir l’ocasió de disputar un meeting de l’Eurocup Seat León, una competició 
molt diferent d’unes 12 hores. Aquesta vegada seran pràcticament dos dies en els quals intentarem 
millorar, en cadascuna de les voltes, el pas per revolts tan coneguts com a l’Eau Rouge per exemple.
Iniciarem la prova amb l’objectiu de gaudir al màxim de l’oportunitat d’estar a la graella de sortida d’una 
prova de resistència mítica als calendaris de l’especialitat. A mesura que passin les hores veurem on 
podem estar al final.

Vinyes competirà a Spa al volant del Cupra TCR, el mateix amb el qual està competint en el Campionat d’Es-
panya de Resistència: L’estructura serà l’habitual en el CER, és a dir, Jaume (Font) i jo compartirem 
el volant del Cupra TCR preparat i assistit en carrera pels tècnics de Baporo Motorsport . En la llista 
d’inscrits hi ha una vintena de vehicles TCR de diferents nacionalitats, per la qual cosa la competència 
serà molt dura.

En la llista d’inscrits provisional hi ha un total de 70 equips entre les diferents categories., molts dels quals se-
gueixen el certamen de les 24 GT Sèries, un calendari de 8 meeting, que es va iniciar el passat mes de gener 
a Dubai i finalitzarà el mes que ve a USA.

Durant el divendres (dia 12 octubre) els equips tindran el primer contacte amb la pista, els entrenaments lliures 
i oficials centraran la seva atenció. A les 9,50 hores del dissabte (dia 13) es donarà la sortida a les 12 hores de 
Spa- Francorchamps 2018.

Servei de Premsa.

Les 12h de Spa-Francorchamps un 
repte majúscul per Vinyes-Font


