
Joan Vinyes-Jordi Mercader(Suzuki Swift S1600) estaran en el podi de sortida del IV Rally Comunidad de 
Madrid-RACE, prova final del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt i dels altres certàmens que es disputen 
aprofitant l’estructura del campionat absolut.
Aquesta temporada, Vinyes-Mercader afronten la cita del RACE sense pensar en cap d’aquests campionats, 
l’objectiu serà aconseguir el triomf entre els vehicles de dues rodes motrius (2RM) i acomiadar la temporada 
amb les millors sensacions.  
  
El recorregut de la present edició del Ral·li CM-RACE té diferències notables respecte a anteriors temporades. 
Els participants rendiran l’habitual visita a la serra madrilenya, encara que de manera més testimonial.
Els organitzadors recuperen les especials de la Cabrera i Modarquillos, mentre que Navafría, Morcuera i L’Ata-
zar no formen part de traçat 2013. Sí que es mantenen el port de Canencia i la especial clàssica en la que es 
donen diverses voltes a un circuit del Jarama degudament condicionat per a l’ocasió.  
El gairebé centenar de participants que s’han inscrit a la prova hauran de superar un recorregut amb 13 espe-
cials (5 diferents) que acumulen 151,41 km de velocitat dels gairebé 800 km que té en total el ral·li.

Com queda dit, el triomf en la categoria de 2RM és l’objectiu del pilot de Suzuki en la cita de Madrid 2013, 
aquest era el comentari que feia Vinyes abans d’iniciar el desplaçament a l’escenari de la prova: Aquesta 
prova sempre té connotacions molt particulars, normalment es disputa amb molt fred i moltes vega-
des amb neu a les cunetes d’algunes especials. A veure que ens trobem aquest any, a més en aquesta 
ocasió hi ha alguna especial que no recordo ara mateix quin es el seu perfil. Com de costum prendrem 
bona nota del que vegem en els reconeixements per no tenir sorpreses en el moment de la veritat. Mal-
grat no jugar-se cap títol en la prova del RACE, Vinyes pensa iniciar el ral·li amb el seu millor ritme : M’agrada 
competir de nit i a més suposo que, com és habitual, hi haurà molts afeccionats en les cunetes de les 
especials, les que es disputen en el circuit del Jarama també són situacions molt diferents a les quals 
estem habituats durant la temporada. En resum, la nostra intenció és fer un bon ral·li i estar entre els 
millors al final.

El Ral·li CAM-RACE 2013 estarà centralitzat en el Circuit de Jarama. Els equips s’instal·laran en el paddock 
mentre que les diferents seccions administratives del ral·li també se situaran en les instal·lacions de l’esmentat 
recinte esportiu. 
La sortida del primer participant des del podi de sortida està prevista a les 16h30 del proper divendres (dia 22). 
La cerimònia de lliurament de premis es durà a terme en el mateix podi a partir de les 19h30 del dissabte (dia 
23).
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