
Joan Vinyes: En el Ral·li Orense no podem fallar.

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) tornaran a Galícia per seguir defensant la seva 
posició de privilegi al capdavant de la classificació provisional de la Copa d’Espanya de dues rodes 
motrius (2RM). En aquesta ocasió la prova a superar serà el 44 Ral·li d’Orense cinquena i última cita 
de la primera part del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt 2011.  

El ral·li de l’Escuderia de la capital gallega serà un any més, un dels més exigents del campionat, amb 
més de 200 kms., (207,90 kms,) cronometrats dels 562,63 kms., que en total hauran de completar els 
participants abans d’arribar al parc tancat final.
L’excel·lent acolliment que va tenir el tram espectacle (2,05 kms.) per part dels afeccionats, a la pas-
sada edició, ha provocat que en el 2011, no només substituirà a la cerimònia de sortida el divendres 
(dia 17), sinó que a més es repetirà el dissabte com a última especial de les seccions matinals  Pre-
cisament el bucle (es repetirà dues vegades) d’aquestes seccions està format per dos especials ben 
conegudes, són: Toen (12,81 kms.) absent del traçat a les últimes edicions i l’habitual Sant Pedro de 
Rocas (28,33 kms.) .
A la continuació, el ral·li es completarà amb dues passades per: Vilariño Frio (14,90 kms.), Cañon do 
Sil (30,73 kms.) i Luintra (15,13 kms.). Una vegada més Cañon do Sil i la climatologia variable de la 
zona, seran determinants per establir la classificació final de l’Orense. 

Com ja vaig comentar abans de competir en el Rias Baixas, a Orense tampoc tindrem marge 
per a l’error. Per seguir optant al títol de 2RM, l’objectiu ha de ser superar a Gorka (Anxustegi), 
que a més de ser el nostre company d’equip, és el nostre rival directe. Aixì s’expressava Vinyes 
abans d’iniciar el desplaçament a Orense. És evident que la situació no és fàcil, però el pilot de Suzuki 
afrontarà la prova amb confiança: És un traçat que coneixem d’anteriors edicions i en el qual em 
sento còmode. Sobretot Cañon do Sil és una especial fantàstica, m’atreviria a afirmar que és la 
millor del campionat. Malgrat tot caldrà mantenir la concentració, és un ral·li molt llarg, la calor 
i els canvis a la climatologia,  sempre són complicats de gestionar, en carreteres estretes amb 
asfalt gastat i brut. Veurem que ens trobem en els reconeixements i a partir d’aquesta informa-
ció anirem plantejant el ral·li.

El Recinte Firal Expourense acollirà, una temporada més, tota l’estructura de la carrera. La competició 
s’iniciarà el divendres (dia 17) amb la disputa del tram espectacle configurat en el Polígon Industrial 
San Ciprian a partir de les 20h35. L’activitat es reprendrà a partir de les 8h00 de la jornada següent, 
moment en què sortirà el primer participant des de les instal·lacions d’Expourense.
El 44 Ral·li d’Orense finalitzarà a partir de les 22h10 a la plaça Major de la capital gallega, lloc on 
estarà situat el parc tancat i el podi de final de carrera.  
   

Servei de premsa.
Classificacions provisionals.
Campionat d’Espanya.
1.-Xevi Pons, 140,5 punts , 2.-Miguel Fuster, 138,5 p., 3.-Jonathan Perez, 76,5 p., 4.-Joan Vinyes, 
72,5 p., 5.-Sergio Vallejo, 64,5 p. 

Copa d’Espanya de 2RM fins a 1600 cc.
1.-Joan Vinyes, 122,5 punts, 2.-Gorka Anxustegi, 105 p., 3.-Enrique Garcia Ojeda, 93,5 p., 4.-Ruben 
Gracia, 63,5 p., 5.-Marcos Barquin, 55 p.


