Els germans Vinyes viuen experiències oposades a Sant Hilari.
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Subaru Impreza) van acabar la seva participació en el I Ral.liEsprint Les Corbes en la segona
posició de la classificació absoluta final. El pilot andorrà va estar lluitant pel triomf durant tota la jornada, al final va haver de
cedir per la mínima diferència de 10” davant del Mitsubishi Colt de Nani Roma.
El recorregut marcat pels organitzadors de la prova, Peu a Baix Motorsport Club Girona, constava de dos especials, tram A
(9 km) i tram B (8,60 km) a superar tres vegades cadascuna. Ambdues especials estaven traçades en el que havia estat un
dels trams mítics de l’especialitat, el Subirà. Cal esmentar que els primers metres (uns 400 m) de l’especial A eren d’asfalt,
mentre que, quan el tram es feia en sentit oposat (tram B) aquesta part d’asfalt quedava reduïda a 50 m.
Vinyes-Mercader van començar molt forts i van aconseguir els millors temps a les primeres passades per les especials
esmentades, això si amb tan sols 1” d’avantatge sobre Nani Roma en cadascun dels trams. En la continuació, les diferències
van seguir sent mínimes, però en aquest cas favorables al seu rival directe. La incertesa pel resultat va ser la característica
que va centrar l’atenció dels afeccionats que van assistir en gran quantitat a la primera cita de terra de la temporada.
M’he divertit molt, el tram era molt variat amb zones molt tècniques i altres més ràpides, m’he sentit molt a gust.
Estic convençut que hem pilotat a un nivell excel·lent però no ha estat suficient per superar Nani Roma. Ha estat un
inici de temporada en terra immillorable, amb bones sensacions al volant del Subaru i emoció fins al final. Estic molt
satisfet de com s’ha desenvolupat aquesta primera jornada de competició del 2012. Aquestes eren les paraules de
Joan Vinyes després de baixar del podi, era evident que, malgrat no haver aconseguit el triomf, deixava Sant Hilari Sacalm
amb la motivació al màxim i amb moltes ganes de competir.

Amàlia Vinyes: Seguirem treballant per millorar el Peugeot.
Amalia Vinyes-Aintzane Goñi (Peugeot 106) no van poder completar la cita inicial de la temporada sobre terra. Al final de
la tercera especial (segon pas pel tram A) es va trencar un latiguillo (tub) del fre posterior i van haver d’acabar en aquest
moment la seva participació en el I Ral·liEsprint Les Corbes.
Amàlia feia aquest comentari en arribar a l’assistència una vegada confirmat el seu abandó: A la baixada final del tram
he notat que de cop el fre no responia, hem intentat seguir per si era un problema puntual però... en veure que els
frens no responien hem decidit parar, sens dubte era molt perillós seguir en carrera. Abandonar sempre és un contratemps, però en aquesta ocasió a més ens ha privat de fer uns quilòmetres que haguessin estat molt positius per
a la nostra adaptació al Peugeot. Malgrat tot ja hem pres bona nota d’algun dels canvis que volem fer, en la propera
carrera segur que serem més competitives.
La propera cita sobre terra en la qual competiran els germans Vinyes, serà el Ral·li Pla d’Urgell, els dies 21 i 22 d’Abril.

Servei de premsa.

Resultats - I Ral.liEprint Les Corbes.
Classificació scratch:

1.-Nani Roma-Barceló (Mitsubishi Colt) 46’03 , 2.-Vinyes-Mercader (Subaru Impreza) a 0’10”, 3.-Gómez-Izquierdo (Subaru
Impreza) a 0’46”, 4.-Diego-Crosas (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 2’27”, 5.-Tanya-Garcia (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 2’41” .

