
Amàlia Vinyes compartirà el seu Suzuki Swift amb Oscar Sánchez.  
En el 29 Ral·li Sierra Morena (Còrdova), Amàlia Vinyes no podrà comptar amb Aintzane Goñi a la seva 
dreta a l’habitacle del Swift, problemes personals apartaran durant un període indeterminat de temps 
a la copilot basca del món dels ral·lis. El seu lloc al costat de la pilot andorrana serà  ocupat per Oscar 
Sánchez, un copilot amb una llarga trajectòria en aquesta especilitat. Com dèiem el tàndem Vinyes-
Sáchez debutarà, als comandaments del Suzuki Swift preparat per Baporo Motorsport, dissabte que 
ve (dia 5) en el ral·li cordovès. 

Les especials Pozoblanco (25,29 km) i Villanueva (14,86 km) en el bucle matinal i Villaviciosa (24,84 
km) i Ermitas-Trasierra (12,57 km) a la continuació, seran les primeres dificultats que hauran de supe-
rar Amàlia i Oscar formant equip. El recorregut total del traçat marcat per l’escuderia Rall Racing Còr-
dova és de 612,98 km, dels quals 155,12 km seran els que corresponen a les dues passades que han 
de completar als bucles esmentats.  

Després de més de dos mesos, Amália tornarà a disputar un ral·li i a més amb canvis importants  
al’equip, aquest era el comentari de la pilot andorrana: És llàstima que Aintzane no pugui conti-
nuar, però ... les circumstàncies són les que són i cal seguir. Hem fet algun test amb Oscar i 
el resultat ha estat positiu, crec que la seva experiència pot ser important en el meu procés 
d’adaptació als ral·lis. De moment afrontem el Sierra Morena molt motivats  i amb ganes, sobre-
tot, de completar tots els quilòmetres de la prova per anar agafant el feeling en competició.  
Precisament el Sierra Morena és un dels traçats en els quals la pilot andorrana no ha competit, 
d’aquesta manera afronta el seu debut: Com deia abans l’objectiu és acabar. M’han comentat 
que és un ral·li en general ràpid encara que han recuperat alguna especial que feia molts anys 
que no es disputava. No sé, en els reconeixements haurem d’emprar-nos a fons i després en 
carrera veurem si tenim la suficient confiança per estar en el ritme dels rivals de la Swift. Repe-
teixo l’objectiu és, sobretot, fer quilòmetres.  

Vinyes-Sánchez començaran la seva singladura formant equip amb el Swift de competició en el shake-
down que es correrà el divendres (dia 4). El 29 Ral·li Sierra Morena s’iniciarà a les 7h00 del dissabte al 
parc d’assistència situat a les instal·lacions de Covisa - Ciutat Mercedes. El final està previst catorze 
hores i escaig després de la sortida des del podi situat en el Passeig de la Victòria de Còrdova.
   

Servei de premsa.


