
La Copa d’Espanya de Resistència (CER) 2013 viurà el penúltim meeting de la temporada en el Circuit Ricardo Tormo de 
la Comunitat Valenciana, el cap de setmana vinent (11 i 12 d’octubre). La pilot andorrana Amàlia Vinyes afronta la cita amb 
un avantatge considerable al capdavant de les classificacions provisionals de Classe 1 i de Divisió 2. En l’escenari de Xest 
comptarà amb l’ajuda del seu germà Joan, al volant del Seat León preparat per Baporo Motorsport, per fer un pas determi-
nant cap a la consecució dels títols esmentats. 

Els germans Vinyes ja saben el que és pujar al podi de la pista valenciana encara que durant la passada campanya no van 
competir en aquest circuit, tots dos coincideixen que la jornada de proves, disputada la setmana passada, va ser molt posi-
tiva, així ho comentaven: A més a la pista valenciana hi hagut canvis, zones amb l’asfalt nou, i aquests detalls sempre 
és positiu conèixer-los abans d’iniciar la competició. Vam provar diverses possibilitats tècniques i pensem que al 
final de la jornada la posada a punt molt bona per al nostre León era molt bona. També vam quedar molt contents 
amb el ritme de carrera i amb la regularitat dels cronos assolits. La confirmació d’aquestes bones sensacions l’es-
perem tenir diumenge que ve. Quant a l’estratègia prevista per afrontar el cap de setmana tampoc hi ha massa dubtes a 
priori, Amàlia feia aquest comentari: L’avantatge de que disposem és important però no hem de relaxar-nos, crec que 
cal afrontar les carreres amb l’objectiu d’ampliar nostre haver de punts en la provisional encara que sense obses-
sionar-se, cal pensar que de vegades és millor sacrificar una mica en alguna carrera per poder disputar la següent 
més descarregats de handicap. Aquesta és la idea abans de començar, una vegada posats en matèria veurem el que 
passa.

El timing horari que hauran de seguir els equips del CER en el traçat valencià seguirà el mateix criteri que en les anteriors 
cites del campionat. El dissabte quedaran establertes les graelles de sortida de les dues carreres, una vegada superades les 
tandes d’entrenaments lliures i oficials.
Les dues carreres, programades a 48’ + 1 volta, es correran el diumenge (dia 13), la primera a partir de les 9h00 i la que 
tancarà l’actuació dels pilots amb vehicles de Classe 1 en la pista, a partir de les 12h30. 
 

Servei de Premsa.

Amàlia Vinyes amb opcions d’assegurar el títol en el Cir-
cuit de la Comunitat Valenciana.

Horaris - Circuit de la Comunitat Valenciana.

Classificacions provisionals de la Copa d’Espanya de Resistència (CER) 2013.


