
Joan Vinyes lider del Campionat d’Espanya absolut. 

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) van dominar de principi a fi la classificació reservada als 
vehicles de dues rodes motrius (2RM) del 48 Ral·li Rias Baixas, primera de les proves gallegues del Campionat 
d’Espanya 2012 de l’especialitat. Una vegada més, el pilot de Suzuki Motorsport també va lluitar fins a l’última 
especial per millorar posicions a la classificació absoluta, al final 7è lloc després de mantenir una lluita desigual 
(pel que fa a vehicles) i en condicions complicades, sobretot al final de la prova.  Sense cap dubte aquest afany 
de triomf i la seva regularitat l’han portat a encapçalar les classificacions provisionals, absoluta i 2RM, després 
de disputades tres proves de l’esmentat campionat. 
La climatologia va ser la que va motivar aquestes condicions complicades, la pluja que va aparèixer a les últimes 
especials del ral·li va ser la que va aprofitar Vinyes per millorar alguna posició.  
 
A la primera etapa, Vinyes-Mercader, malgrat la gran llista d’inscrits del Rias Baixas 2012, es van situar de 
manera regular entre els 10 millors. Van acabar aquesta etapa inicial amb 15” d’avantatge sobre el Citroën DS3 
de Quique Garcia Ojeda a la classificació dels 2RM, mentre que en l’absoluta acabava 7è aprofitant de manera 
impecable les facilitats que li van donar rivals al volant de vehicles més potents.
A l’inici de la segona jornada, va haver de rendir-se davant dels Porsche de Fuster i Ares, malgrat tot, va seguir a 
un ritme molt exigent que l’ajudava a incrementar l’avantatge respecte als seus rivals de les 2RM i mantenir-se a 
l’expectativa del que pogués succeir entre els que tenia per davant. Al final una 7ª plaça que el situa al capdavant 
del campionat d’Espanya de Conductors.        
 
Una vegada mes marxem de Vigo amb un bon resultat. Ens havíem marcat seguir al capdavant dels 2RM 
i ho hem aconseguit. Com sempre estic molt content de poder oferir  Suzuki  i als tècnics d’ARVidal un 
bon resultat. Una vegada més han fet una gran labor i tot ha funcionat perfecte. D’aquesta manera s’ex-
pressava Vinyes en arribar a l’última assistència, a més afegia: Ha estat un ral·li complicat sobretot per la 
climatologia, en cap moment hem deixat de mirar al cel, en qualsevol moment podia començar a ploure 
però... aquest detall era important. Si ho feia en un moment en que no estiguéssim preparats tot el treball 
fet podia quedar en res.
Cantàbria i Rias han estat complicats veurem que passa dins de 15 dia a Ourense. Lluitarem per comple-
tar amb èxit la primera part de la temporada.

Com bé comenta Joan, els propers dies 15 i 16 de juny es disputarà el Ral·li Ourense, quarta cita del Campionat 
d’Espanya de Ral·lis d’asfalt 2012. 

Servei de premsa.

Resultats del 48 Rallye Rias Baixas.  
Scratch.
1.-Meira-Bañobre (Mitsubishi Lancer Evo X), 1h43’09.2, 2.-Hevia-Iglesias (Skoda Fabia S2000) a 0’06.6, 3.-Sendra-Vazquez 
(Mitsubishi Lancer Evo X) a 0’51.1, 4.-Fuster-Medina (Porsche GT3) a 2’00.8, 5.-Monzon-Ghuneim (Porsche GT3) a 
2’26.4,....7.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 3’05.9 ,

Copa de España de 2RM fins a 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h46’15.1, 2.-Ojeda-Marcos (Citroën DC3) a 1’29.4  , 3.-Anxustegi-
Suarez (Suzuki Swift S1600) a 3’41.1 . 
 
Campionat d’Espanya de conductors.
1.-Joan Vinyes 80,5 punts, 2.-Miguel Fuster 77,5 p., 3.-Sergio Vallejo 74,5 p., 4.-Luis Monzon 68 p., 5.-Jonat-
han Perez 67,5 p.


