
Amàlia Vinyes: Repetir triomf és gairebé impossible. 
Amàlia i Joan Vinyes, al volant del Seat Leon de classe 1 preparat per Baporo Motorsport, estaran 
entre els protagonistes que disputaran l’últim meeting de la Copa d’Espanya de Resistència (CER) de 
la present temporada. La cita és el cap de setmana vinent (dies 27 i 28 d’octubre) al circuit del Jarama.
L’equip andorrà afronta la prova amb l’objectiu de repetir l’excel·lent actuació que van protagonitzar fa 
unes setmanes a Montmeló, encara que també són conscients que repetir els resultats aconseguits en 
aquell meeting  és pràcticament impossible. En aquesta ocasió, el handicap condicionarà de manera 
important la seva classificació final.           

Per a Amàlia és important estar entre els millors cronos de la prova, aquest era el seu comentari: Per a 
mi és important marcar els cronos d’altres actuacions en aquesta pista, coneixem bé el circuit 
i cal recordar que l’any passat vam guanyar la segona carrera disputada al Jarama. Sí que és 
cert que anem a Madrid amb un handicap que ens penalitzarà molt, però les carreres cal dis-
putar-les i poden passar coses que poden variar la lògica de la competició. Amàlia es refereix, 
sobretot, a la possibilitat que surti el cotxe de seguretat en un moment que els pugui afavorir. 
Per la seva banda, Joan té una setmana molt completa. La decisió de l’equip Suzuki Motorsport de 
no desplaçar-se a Còrdova per disputar el Ral·li Sierra Morena, li ha donat l’oportunitat de competir 
al costat de la seva germana al circuit del Jarama, però a més estarà a Còrdova per fer els reconei-
xements del ral·li esmentat, aquestes són les seves raons: El Sierra Morena presenta aquest any 
algunes novetats interessants en el recorregut. Aquesta edició no la correrem, però pensant en 
properes edicions, crec que és important tenir referències de primera mà sobre les esmentades 
novetats, sobretot, l’especial de Posadas amb gairebé 36 km cronometrats.
I al Jarama? És un circuit que m’agrada molt, intentarem córrer molt i passar-ho bé. Aquesta 
vegada el resultat no depèn només de nosaltres.

L’horari del meeting final del CER 2012 recupera el seu format habitual. És a dir, durant el dissabte 
(dia 27), a partir de les 9h00 i 11h40 respectivament es correran les dues mànegues d’entrenaments 
lliures. La graella de sortida de la carrera inicial es decidirà a partir de les 15h10, en la disputa de la 
primera sèrie de 20’ d’entrenaments oficials. A continuació, es correrà la segona mànega.
Durant la jornada del diumenge (dia 28), els equips del CER, concretament els de la classe 1, sortiran 
a la pista a les 9h00, per disputar la primera de les carreres programada a 48’+1 volta. L’última carrera 
de la temporada, de la mateixa durada que l’anterior, s’iniciarà a les 13h00. 

Servei de premsa.


