A Madrid, Vinyes-Mercader arrodoneixen una excel·lent temporada.
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) van aconseguir un nou triomf a la categoria de dues rodes
motrius (2RM) fins a 1600 cc., i el sisè lloc a la classificació absoluta, en l’II Ral·li Comunitat de Madrid RACE,
prova que tancava el calendari del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt 2011.
Joan Vinyes i el seu company d’equip Gorka Anxustegi, van aconseguir un nou doblet per a l’equip Suzuki i van
confirmar de la millor manera, és a dir guanyant, el títol en el Campionat d’Espanya de Marques.
Els equips participants i els afeccionats que es van donar cita a les cunetes de les especials del Ral·li del RACE
2011 van gaudir d’una climatologia més favorable que l’any passat, a pesar que, a l’inici de la segona etapa les
temperatures van estar per sota dels 0º.
Sabent que el traçat no era gens favorable a les prestacions del seu Suzuki, Vinyes es va plantejar el ral·li amb
l’objectiu de mantenir la regularitat en els seus registres, quedant a l’expectativa del que passava entre els rivals,
que en bona lògica, el tenien que superar.
Seguint aquesta dinàmica, el pilot de Suzuki va acabar la primera etapa al capdavant de la classificació de 2RM
i a la cinquena plaça absoluta, entre els Lotus Exigeix GT de Muñiz, que el superava en 25”, i Fran Cim, al que
superava per tan sols 4”.
La segona etapa va seguir amb la mateixa decoració, les diferències amb els seus predecessors s’ampliaven,
mentre que la lluita per la cinquena plaça passava a ser amb els seus companys d’equip Antxustegi-Suarez i
el Mitsubishi Evo IX N+ de Domenech-López. Després de les dues passades per Canencia i Morcuera, Vinyes
tenia just darrere (a 1”.3) al Anxustegi. Per la seva banda, Domenech (30”) i Fran Cim (36”) havien quedat lleugerament ressagats.
A la secció final les distàncies es van mantenir mínimes, Vinyes va aconseguir superar a Antxustegi confirmant
la seva setena victòria de la temporada en la categoria de 2RM. En referència a la classificació absoluta, els
pilots de Suzuki es van veure superats per Fran Cim (Lotus Exigeix GT) a l’última especial del ral·li.
Com he comentat en diverses ocasions, hem arribat a Madrid amb els objectius assolits i no hi havia cap
necessitat de prendre riscos. Satisfet de com s’ha desenvolupat la prova, amb el resultat final i sobretot
amb la temporada en la qual hem aconseguit els objectius que ens havíem marcat a part de quedar en
el tercer lloc del campionat absolut. Així valorava Vinyes la temporada en la qual ha revalidat el títol de 2RM.
A més comentava d’aquesta manera la seva participació en la prova de Madrid: És una prova en la qual cal
estar atents. sobretot a les especials del matí, amb les zones humides que amb les baixes temperatures
de la zona et poden sorprendre en qualsevol moment. Hem fet un ral·li ràpid però sense pressió, seguint
amb l’estratègia que ens havíem fixat a l’inici. En fi aquí estem, molt contents per Suzuki i per l’equip
(ARVidal) que una vegada més han fet un treball excel·lent.
Amb el Ral·li Comunitat de Madrid es tanca una temporada, que com ben comenta Vinyes, s’han complert amb
escreix totes les expectatives creades a principis de temporada.
Servei de premsa.

Classificacions del II Rally Comunidad de Madrid - RACE.
Scratch.
1.-Vallejo-Vallejo (Porsche GT3) , 1h17’37.4 , 2.-Muñiz-Blanco (Lotus Exige GT) a 1’25.9 , 3.-Hevia-Iglesias
(Skoda Fabia S2000) a 1’27.9 , 4.-Suarez-Carrera /Mitsubishi EvoX N+) a 2’05.7 , 5.-Cima-Gonzalez (Lotus
Exige GT) a 3’38.5 , 6.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 3’47.7 ,
Copa d’Espanya de 2RM fins a 1600 cc.
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h21’25.1, 2.-Anxustegi-Suarez (Suzuki Swift S1600) a 0’12.4 ,
3.-Gracia-Sanjuan (R/ Twuingo R2) a 7’06.3 .

