Vinyes-Mercader molt motivats per competir sobre terra.
Després d’un any sense sortir en un ral·li sobre terra, Joan Vinyes-Jordi Mercader, al volant del Subaru
Impreza preparat per Baporo Motorsport, aprofitaran la primera oportunitat que els brinda el seu dens
calendari per disputar una prova sobre l’esmentat element, serà el 14è Ral·li de terra Ciutat de Cervera, prova amb la qual s’inicia del Campionat d’Espanya 2013 de l’especialitat i que es correrà en un
escenari molt elogiat pels pilots que competeixen de manera assídua en proves d’aquestes característiques.
Els dirigents de l’escuderia WRC Management, organitzadors del ral·li, han preparat un traçat molt
compacte amb 3 especials, que es disputaran dues vegades cadascuna. El quilometratge cronometrat
serà de 87 km mentre que, en total, els participants hauran de superar 158 km.
Vinyes, un enamorat de les pistes lleidatanes, no seguirà amb assiduïtat cap dels campionats de ral·lis
de terra de la present temporada. Aquest era el seu comentari sobre aquest tema: Nosaltres estem
centrats en l’espanyol d’asfalt amb l’equip Suzuki Motorsport. Encara que, si el calendari ho
permet, sortirem a competir sobre terra, una especialitat que m’encanta i en la qual gaudeixo
molt competint, sobretot, en les proves lleidatanes. L’escenari és l’ideal per als ral·lis de terra.
Així doncs, sembla normal que el pilot andorrà no es marqui cap objectiu, quant a resultats, per a la
prova de Cervera: L’objectiu serà. com de costum, córrer tot el que puguem i com deia abans
gaudir del traçat, si amb això estem entre els millors fantàstic i si no … haurem complert amb
el nostre plantejament. Un ral·li d’aquestes característiques t’ajuda a mantenir el ritme de competició quelcom que pot ser molt beneficiós per a nosaltres en propers compromisos.
Els equips faran els reconeixements de les especials divendres que ve (dia 19) a partir de les 9h45,
tindran 3 hores per completar una passada per cada especial, aquesta jornada es tancarà a les 20h00
amb la cerimònia de sortida en el podi situat a la Plaça Universitat de Cervera.
A les 10h00 de la propera jornada (dissabte dia 20) es donarà la sortida, des del parc d’assistència,
al primer participant de la prova. L’arribada del primer vehicle al parc tancat final està prevista a les
17h21 del mateix dissabte.
Servei de Premsa.

Horaris del 14è Ral·li de terra de Cervera.

