
Vinyes-Mercader volen repetir experiències a Gran Canària.
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) començaran divendres que ve (dia 16) la seva parti-
cipació en el 36 Ral·li Canàries i en conseqüència la defensa del títol de la Copa d’Espanya de 2 rodes 
motrius,categoria que han dominat les dues últimes temporades.
La cita canària tornarà a ser vàlida per al certamen intercontinental IRC i per al Campionat d’Espanya 
de Ral·lis d’asfalt amb coeficient 1,5 . 
Així doncs, és obvi que els esforços de l’equip Suzuki MotorSport se centraran a estar en les primeres 
posicions de la categoria de 2 RM dels campionats esmentats.
   
El recorregut del Canàries 2012 té un total de 760,39 km dels quals gairebé un 32% (240,92 km) són 
cronometrats. Per començar els participants hauran d’afrontar un bucle de tres especials, Guia (8,30 
km) Artenara (24,67 km) i Tejeda (14,31 km), que establiran les primeres diferències. Una vegada 
completat el primer pas per l’assistència de la Plaça de Canàries, tornaran a competir a les especials 
esmentades.
En la part final d’aquesta etapa inicial hi haurà canvi d’escenari. Ingenio (21,29 km), Aguimes (22,05 
km) i Gran Canària (1,50 km) posaran punt final a una jornada molt densa, amb 447,69 km dels quals 
139,40 km seran de velocitat.
Durant la segona etapa, l’activitat dels equips que segueixin lluitant a la prova, hauran de passar dues 
vegades per un bucle de tres cronometrades, Maspalomas (13,28 km), Sant Bartolomé de Tirajana 
(21,36 km) i Valleseco (16,12 km).En total 312,70 km dels quals 101,52 seran contra en crono.

Vinyes acostuma a protagonitzar excel·lents actuacions en la prova canària. aquesta temporada 
espera seguir la tradició, aquestes eren les seves paraules: Començar la temporada amb un bon 
resultat sempre dóna un plus de confiança. Aquest any la prova canària té un traçat molt exi-
gent i serà més difícil mantenir el ritme durant les dues jornades de competició. Intentarem 
estar entre els millors de dues rodes motrius, que és la categoria en la qual, d’inici, ens hem de 
centrar. Només puc dir que tinc moltes ganes de començar a competir. 
Per la seva part, Juan López Frade, màxim responsable de Suzuki MotorSport feia aquesta decla-
ració d’intencions: En aquest 2012 mantenim tant l’estructura com els objectius de l’equip, ser 
els millors de la nostra categoria. Repetir la victòria entre les marques serà un fet molt difícil, 
encara que òbviament no renunciarem a això si arribem a tenir opcions.

Els equips s’instal·laran, una vegada més, al Parc de Santa Catalina. En el podi situat en la mateixa 
ubicació es durà a terme el proper dijous (dia 15), a partir de les 20h30, la tradicional cerimònia de 
sortida.
La prova canària és vàlida per l’IRC i per tant la disputa del shakedown, el mateix dijous entre les 
9h30 i les 12h00, serà l’última oportunitat que tindran els participants de provar el vehicle amb el qual 
afrontaran el ral·li. 
A les 7h00 de la jornada següent (divendres dia 16) es donarà la sortida oficial a la primera etapa del 
Ral·li Canàries 2012, aquesta primera jornada de competició s’allargarà fins passada la mitjanit del 
mateix dia.
La segona i definitiva etapa de la prova canària, s’iniciarà en l’esmentat podi a partir de les 9h00 del 
dissabte (dia 17). L’arribada del primer participant al parc tancat final està prevista a les 18h00.      

Servei de premsa.


