
Joan Vinyes, al volant d’un Seat León preparat per Baporo Motorsport, estarà en la pista de les instal·lacions de Motorland 
per disputar les proves del Campionat d’Espanya de Resistència programades en el tercer meeting del calendari 2016 de 
l’esmentat certamen. En la cita d’Alcanyís, Vinyes compartirà el volant del Seat León de la categoria TCR, amb Marc Carol.

Després de la seva primera aparició, aquesta temporada, en el Circuit de Barcelona - Catalunya, Joan no ha tingut ocasió 
de tornar a córrer malgrat mantenir la motivació intacta per seguir competint, Aquest era el seu comentari respecte a l’exi-
gent meeting de Motorland: És cert que estic al 110 % de motivació a pesar que físicament encara em falta una mica 
per dir que estic plenament recuperat. Segueixo amb la intenció de fer quilòmetres i el CER d’Alcanyís és una 
ocasió immillorable. A part de les habituals sèries d’entrenaments hi haurà dues carreres de resistència i això vol 
dir molt temps en la pista per recuperar les millors sensacions.

L’objectiu de campió andorrà és completar els seus relleus en les dues carreres programades, així ens ho explicava: Al pro-
grama del fi de setmana hi ha dues proves vàlides per als Campionats d’Espanya de Resistència. La del dissabte 
i la primera hora de la del diumenge per el CER GT, i les tres hores completes del diumenge pel CER LD. Malgrat 
no seguir, a priori, cap dels dos campionats, disputarem les dues carreres completes. Serà un excel·lent test per al 
meu estat físic i per recuperar ritme de competició.

En la pista de la província de Terol, ben coneguda tant per Vinyes com per Carol, un dels elements a batre serà la calor que 
amb tota seguretat serà difícil de suportar, sobretot, en la prova de 3 hores que tancarà el programa del meeting organitzat 
per Vline Organització, 

Per el tàndem Joan Vinyes - Marc Carol i el seu equip (Baporo Motorsport) l’activitat en la pista s’iniciarà el dissabte (dia 25) 
a partir de les 10.20 h, moment en el qual començarà la primera mànega d’entrenaments privats. Aquesta primera jornada 
serà especialment densa, els equips romandran més de 12 hores en les instal·lacions de Motorland.

Per al diumenge (dia 26) a partir de les 10.55 h, quedarà la carrera del CER LD com a tancament del meeting que dóna pas 
al període de vacances per els equips habituals en aquests campionats.

Servei de premsa.
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