Joan Vinyes i Suzuki segueixen sent un tàndem guanyador entre els 2RM.
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) completat una altra gran actuació a la illa de Gran Canària
durant la disputa del 35 Ral·li Illes Canàries. L’equip de Suzuki Ibèrica Motor Sport ha arribat al parc tancat final,
situat al Parc de Santa Catalina de Las Palmas, després de pujar al podi com a guanyador de la categoria de
dues rodes motrius tant de l’IRC (Intercontinental Rallye Challenge) com de la Copa d’Espanya de dues rodes
motrius fins a 1600 cc. A més a la classificació absoluta del Campionat d’Espanya, Vinyes-Mercader van ocupar
la setena plaça. Així doncs, objectiu complert per a un Joan Vinyes que va tornar a ser el clar dominador d’una
categoria de la qual, cal recordar, és el vigent campió.
El plantejament del pilot de Suzuki va ser semblat al que es va marcar en la prova inicial del campionat espanyol.
Va iniciar la prova a un bon ritme i va veure com ràpidament es distanciava dels seus rivals directes. Al final de la
primera secció (3 especials) la diferència al seu favor respecte al seu company d’equip Gorka Antxustegi, segon
classificat en aquells moments, era de 15”.
La diferència va anar creixent a mesura que avançava el ral·li fins a arribar a gairebé 1’ al finalitzar la primera
etapa, Anxustegi seguia sent el seu perseguidor immediat.
En el decurs de la segona etapa les coses van seguir pel mateix camí i es van completar les dues passades per
Sant Mateo i Artemara sense cap sorpresa i el doblet de l’equip Suzuki Ibèrica es va consumar.
Vinyes segueix guanyant amb autoritat la categoria de 2RM, a Gran Canària segon triomf de la temporada, de
dos possibles, millor no podia iniciar-se el campionat: Estem satisfets de com s’ha iniciat la temporada, dos
triomfs en tan sols 15 dies ajuden a enfortir la motivació i a dissipar qualsevol dubte, sobre la meva
adaptació als canvis realitzats abans d’iniciar l’any. El Suzuki contínua funcionant molt bé i crec que
hem aconseguit una excel·lent posta a punt. El cotxe respon a la perfecció a les meves exigències en
les especials. Per al pilot de Suzuki, la prova canària, en el seu nou format, ha estat complicada, però Vinyes
comentava: Que les ha viscut de més dures sobretot per tenir una climatologia molt desfavorable. Aquest
any la pluja i la boira ens ha respectat, durant les especials diürnes el sol ha estat el protagonista mentre
que, durant la nit de la primera etapa feia fresca, fred per als canaris. Quant al desenvolupament del ral·li
podríem dir que ens hem concentrat a la categoria de 2RM, teníem assumit que a la classificació absoluta, aquest any era impossible repetir el podi de l’anterior temporada.
Després del Ral·li Illes Canàries, l’equip Suzuki Ibèrica Motor Sport es pren un llarg descans fins al primer cap
de setmana de Juny, concretament fins als dies 3, 4 i 5 de Juny, en aquestes dates es disputarà una nova edició
del Ral·li Rias Baixas, que tindrà la ciutat de Vigo (Pontevedra) com a centre neuràlgic.
Classificació 35 Ral·li Illes Canàries - Campionat d’Espanya Absolut.
1.-Fuster-Aviño (Porsche 911 GT3) 1h41’37.0 , 2.-Magallaes-Grave (Peugeot 207 S2000) a 0’50.9 , 3.-PonsHaro (Ford Festa S2000) a 1’11.2 , 4.-Viera-Perez (Porsche 911 GT3) a 2’01.2 , 5.-Vallejo-Lopez (Lotus Exigeix
Ral·li) a 2’34.2 ..... 7.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 4’35.1 .
Classificació 35 Ral·li Illes Canàries - Copa d’Espanya de 2RM fins a 1600 cc.
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h48’12.1 , 2.-Anxustegi-Suarez (Suzuki Swift S1600) a 1’32.9 ,
3.-Marrero-Marrero (Honda Civic) a 2’23.9 .

Servei de premsa.

