
Les punxades marquen l’actuació d’Amalia Vinyes a Ourense. 

Amalia Vinyes-Borja Rozada(Suzuki Swift) han completat el 44 Ral·li d’Ourense en la 11ª 
posició de la classificació de la Copa Suzuki. La participació de la pilot andorrana ha estat 
marcada per les dues punxades que ha sofert en cadascuna de les passades per Sant Pedro 
de Rocas en els quals ha perdut més de 16’ i l’han deixat sense opció de millorar posicions 
al llarg del ral·li.    

Ha estat un inici molt complicat, sobretot la primera passada per Sant Pedro de Rocas 
en el qual a part de punxar, he tingut una sortida de carretera que m’ha obligat a fer 
bona part de l’especial a un ritme lent al no tenir la seguretat de que tot estava en ordre. 
Després de passar l’assistència i revisar el cotxe, l’objectiu era agafar el ritme i inten-
tar millorar els cronos a mesura que avançava la prova. Ens trobem amb la segona 
burxada... en fi sort que la tarda ha estat més positiva. Aquest era el comentari de la pilot 
andorrana que va tenir un inici de Ral·li d’Ourense molt dur. Malgrat tot es queda amb la part 
positiva de la jornada que no és una altra que seguir acumulant quilòmetres amb el Suzuki 
Swift: I sobretot anar agafant l’hàbit que algú al teu costat et canti la zona per la qual 
estàs passant i que és impossible de memoritzar. És el meu tercer ral·li de la tempo-
rada, aquest amb Borja Rozada com a copi, i és evident que és un tràmit que cal supe-
rar per millorar posicions en la classificació. Cal anar pas a pas, com ja em va passar 
als circuits.

A el calendari mixt que està seguint Amalia aquesta temporada, la propera cita serà en alcir-
cuit d’Alcanyìs,  els dies 2 i 3 de juliol. Es disputarà el quart meeting de la Copa d’Espanya de 
Resistència on Amalia defensarà la seva posició de líder de la classificació provisional de la 
Classe 1.

Servei de premsa.

Classificació del 44 Rallye Ourense - Copa Suzuki Swift.

1.-Carchat-Ribeiro, 2h32’30.4 , 2.-Monarri-Sanjuan, a -3.-Pazó-Piris a 3’10.4 , 4.-Viloria-
Fariñas 3’34.3 , 5.-Teixidor-Sabater  a 3’56.9 ....   11.-Vinyes-Rozada a 23’11.4 .


