
Joan Vinyes: Suzuki ha de guanyar el campionat de marques.
Després de revalidar el títol de campió d’Espanya de dues Rodes Motrius (2RM) fins a 1600 cc., Joan Vinyes, 
al costat de Jordi Mercader pilotant el Suzuki Swift S1600, seguiran lluitant en el 29 Ral·li Sierra Morena,  per 
estar a les posicions davanteres i incrementar el compte de punts de Suzuki a la classificació del Campionat 
d’Espanya de Marques. Vinyes-Mercader disputaran per primera vegada la prova andalusa al volant del vehicle 
de Suzuki Motorsport.  

Els obstacles a superar a la prova de l’Escuderia Rall Racing Còrdova seran: Pozoblanco (25,29 km) i Villanueva 
(14,86 km) en el bucle inicial mentre que Villaviciosa (24,84 km) i Ermitas-Trasierra (12,57 km) configuraran la 
recta final de la competició, totes les especials es disputaran dues vegades cadascuna. 
El recorregut total serà de 612,98 km, dels quals 155,12 km de correran contra el crono.   

Vinyes afronta la fase final del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt 2011, amb l’objectiu marcat a principi 
de temporada aconseguit, el repte en aquests moments és concretar les opcions que s’han anat plantejant a 
mesura que avançava la temporada, aquesta és la seva opinió sobre aquest tema: En general crec que, a 
l’equip Suzuki estem duent a terme una bona temporada i això es tradueix a les diferents classificacions. 
De moment som campions de 2RM i a Còrdova hem d’assegurar el títol de marques per Suzuki. No hi ha 
dubte que, si les coses continuen com fins ara, estarem a l’aguait per si es presenta la possibilitat de 
competir pel subcampionat absolut, encara que en aquest cas la lluita és molt desigual, la diferència de 
prestacions dels vehicles afavoreixen als nostres rivals. Malgrat tot veurem com es desenvolupen les 
carreres. Per al pilot de Suzuki el canvi d’escenari a terres andaluses no afavoreix massa els seus interessos: 
En aparença sembla que així és, el ral·li diuen que és molt ràpid i sobre bon asfalt. De tota manera veurem 
el que ens trobem en els reconeixements i amb el que hi hagi intentarem protagonitzar un bon ral·li i 
ajudar en tant que sigui possible perquè Suzuki s’en vagi de Còrdova amb l’esmentat títol de marques.

La logística del Serra Morena 2011 es situarà en les instal·lacions de Covisa - Ciutat Mercedes. La major part 
de l’activitat de la prova es farà a les esmentades instal·lacions a excepció de la cerimònia de sortida (dia 4 a 
les 20h30) i lliurament de premis (dia 5 a partir de les 22h00) que tindran com a escenari el podi instal·lat en el 
Passeig de la Victòria de la capital andalusa.
La competició s’iniciarà a les 7h00 del dissabte (dia 5) des del parc d’assistència del ral·li. L’arribada del primer 
vehicle al parc tancat final està prevista a les 21h30 del mateix dia.

 Servei de premsa.

Classificacions provisionals de la temporada 2011.

Campionat d’Espanya de Marques:
1.-Suzuki, 412,5 punts, 2.-Peugeot, 350,5 p., 3.-Mitsubishi, 327,5 p., 4.-Renault, 288 p.

Campionat d’Espanya.
1.-Miguel Fuster, 235 punts , 2.-Jonathan Perez, 192 p. , 3.-Xevi Pons, 187 p., 4.-Joan Vinyes, 178 p., 5.-Alberto 
Hevia, 138,5 p. 

Copa d’Espanya de 2RM fins a 1600 cc.
1.-Joan Vinyes, 275 punts, 2.-Gorka Anxustegi, 197 p., 3.-Miguel Arias, 128,5 p., 4.-Ruben Gracia, 107,5 p., 
5.Marcos Barquin, 104,5 p.


