
Vinyes-Mercader es doctoren en el 54è Rallye du Var.  

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Renault Clio R3) van completar una espectacular actuació en el 54è Ral·li du Var, última prova del Campionat 
de França de Ral·lis d’asfalt. El pilot andorrà va aconseguir finalitzar la dura prova entre els deu millors de la classificació scratch (concreta-
ment novè) i en la segona posició de la classificació de la Clio Cup R3 just darrere del campió francès Cedric Robert. 
La climatologia es va obstinar a complicar el treball tant dels participants com dels organitzadors durant tot el cap de setmana. En les inten-
ses jornades de reconeixement el sol i el fred van ser els protagonistes, tot al contrari que en el decurs dels tres dies de competició en que 
sobretot la pluja, que en ocasions va caure de manera intermitent i a vegades de manera intensa, i la calamarsa van resultar un verdader 
calvari per als equips en el moment d’elegir els pneumàtics adequats. La duresa de la prova va quedar reflectida en la classificació final de 
la prova en la que hi faltaven la meitat dels equips que la van iniciar.         

Com és habitual el shakedown va ser l’avantsala de l’inici de la competició, en aquesta ocasió Vinyes ho va aprofitar per tornar a seure al 
volant del Clio R3 i provar la graella de fars ja que en la prova francesa bona part de les especials les va disputar de nit.
La jornada següent (divendres dia 28) es va iniciar amb les verificacions administrativa i tècniques, una vegada superat aquest tràmit va 
arribar el moment de la veritat, la disputa de la primera etapa amb tres especials la primera de la quals (Gonfaron) de gairebé 36 kms. 
Vinyes-Mercader van seguir el guió previst, van sortir a bon ritme però sense prendre riscos innecessaris. L’estat de l’asfalt de les especials 
i el retard de gairebé dues hores per la sortida de pista d’Alex Bengue a la primera especial, van ser dificultats afegides que van haver de 
superar en aquest primer dia de competició. Al final de la jornada el pilot andorrà es va situar en la 2a., plaça dels pilots estrangers de la Clio 
R3, a 19” de l’eslovac Todor Slavov. i en la 5a., de la global darrere del trio de francesos, en principi intocables en el seu ral·li, Emmanuel 
Guigou, Cedrid Robert i Thomas Barral. Cal esmentar que Guigou pilota un Clio R3 però no entra dins de la classificació de la Copa R3 en 
ser pilot de la marca francesa. Vinyes va acabar satisfet aquesta primera etapa, degut al retard inicial vam fer totes l’etapa de nit i a més 
en condicions molt complicades degut a la pluja. Dues virolles en la segona especial ens van fer perdre alguna cosa de temps i 
la primera posició entre els pilots estrangers de la Clio R3. Queda molta carrera per davant i podem recuperar aquests segons 
perduts. 
La segona etapa, la més llarga i a priori la més complicada del Rallye du Var 2008, Vinyes la va iniciar amb l’objectiu de retallar diferèn-
cies respecte al seu rival directe, Slavov. En el la primera especial (Pignans) era Slavov el que superava l’andorrà per 9” mentre que en la 
següent, Collobrieres, era Vinyes el que li retallava 12”. Així doncs en el primer pas per l’assistència tot seguia més o menys igual. La conti-
nuació, primer pas per Vidauban, les sortides de pista del pilot eslovac i Barral, van situar a Vinyes darrere de Robert en la Clio R3 global, i 
com a millor pilot estranger de la mateixa. La segona passada de la jornada per Pignans i Collombieres van ser un verdader calvari per als 
supervivents de la prova ja que es van disputar sota una pluja molt intensa que va deixar l’asfalt molt lliscant. Segons Vinyes, les especials 
patinaven molt i a més la visibilitat no era bona degut a la pluja i a la condensació dins de l’habitacle del Clio. Sobretot l’última 
especial se m’ha fet molt llarga, en els últims quilòmetres ha estat molt difícil mantenir-se a la carretera. De cara a demà intentarem 
mantenir la classificació que tenim ara mateix.
La tercera etapa no va deparar sorpreses inesperades per al tàndem Vinyes-Mercader, la primera especial (Gonfaron) la van fer de manera 
neutralitzada degut a la sortida de carretera d’un cotxe que els precedia, mentre que en al que tancava el ral·li (Vidauban) es van situar a 
escassos 5” de Robert acabant de manera impecable una de les proves de més prestigi del campionat francès de l’especialitat. 
En el pas per l’última assistència Vinyes fins i tot es mostrava incrèdul de l’èxit aconseguit, és cert que no esperava estar tan amunt ni 
en la scratch ni entre els Clio R3 dels pilots francesos. Ha estat un ral·li molt dur sobretot per les inclemències del temps i per les 
contínues neutralitzacions que s’han produït, a més cal tenir en compte que les especials eren completament noves per a nosaltres 
i això sempre és un handicap important quan s’han de disputar en condicions tan adverses. El que compte és el resultat i aquest 
ha estat fantàstic. 

Classificació scratch del 54 Rallye du Var.
1.-Snobeck-Mondesir (Peugeot 307 WRC) 2h33’09.2, 2.- Vigion-Yvernault (Peugeot 207 S2000) , a 3’25.9, 3.-Loeb-Loeb (Citroën C2 S1600) 
a 4’20.2, 4.-Canivenq-Grimal (Peugeot 207 S2000) a 4’534.0, 5.-Roche-Roche (Subaru Impreza WRC) a 7’22.9, ... 9.-Vinyes-Mercader (R/
Clio R3) a 14’25.0
Classificació Clio R3 del 54 Rallye du Var.
1.-Robert-Louat 2h43’23.0 , 2.-Vinyes-Mercader a 4’11.4 , 3.-Comole-Pailhon a 8’24.6,  4.- Fanguiaire.Descamps a 10’55.6, 5.-Torlasco-
Brega a 11’29.5

Servei de premsa.


