
Encara que sembli que no pugui ser, Joan Vinyes i Jordi Mercader mai han disputat una prova a l’illa de Tenerife, ni de ma-
nera individual, ni formant tàndem. És evident doncs que el cap de setmana vinent (dies 12 i 13), al volant del Suzuki Swift 
R+, estaran per primera vegada en un podi de sortida d’una prova chicharrera, en concret el XXVII Rallye Villa de Adeje, 
tercera cita del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA) 2017.

L’Escuderia Villa de Adeje ha preparat per a l’edició 2017 del seu ral·li, un escenari sensiblement diferent del d’edicions 
anteriors, amb gairebé 600 km, de recorregut dels quals la tercera part (191,78 km) seran de velocitat.
La prova estarà dividida en dues etapes, tindrà 12 especials cronometrades (6 de diferents). Així doncs, es correrà un bucle 
de tres especials, dues vegades, en cadascuna de les etapes.
En l’etapa inicial, a disputar divendres que ve (dia 12), els obstacles a superar seran Fasnia - Arico (14.400 km), Granadilla 
(11,100 km) i San Miguel (23,400 km).
La segona etapa tindrà els següents escenaris: Adeje BP (11,340 km), Santiago del Teide (28,850 km) i Atogo BP (6,800 
km).

La dificultat afegida per Vinyes-Mercader als voltants d’Adeje serà, sense cap dubte, el desconeixement de l’entorn en 
el qual es disputarà la prova, malgrat tot Vinyes es mostra optimista davant el repte: En aquesta ocasió comencem de 
zero, estarem per primera vegada en les especials durant els reconeixements a part de no conèixer els enllaços. 
Aprofitarem al màxim l’horari marcat pels organitzadors per fer les notes amb detall, a més de familiaritzar-nos 
amb les carreteres de l’illa.

El tàndem de Suzuki Motor Ibèrica espera mantenir a la recta final del seu periple canari l’excel·lent ratxa que van iniciar en 
la primera cita de la temporada (Sierra Morena). Segons Vinyes: La nostra intenció és aquesta, continuar al capdavant 
de la categoria N5, a més de seguir acumulant punts per a les provisionals del CERA, individual i marques.
Estem convençuts que serà complicat pels detalls esmentats, als quals cal afegir la climatologia que a Canàries 
és molt variable i difícil de predir.

El Poliesportiu Municipal de les Torres d’Adeje serà el punt neuràlgic de l’esdeveniment. En les seves instal·lacions se si-
tuaran els diferents apartats administratius de la prova, mentre que a una avinguda propera els equips instal·laran la seva 
logística per atendre els possibles problemes que s’originin durant la competició. La cerimònia de lliurament de trofeus es 
durà a terme en el podi que s’instal·larà a la plaça d’Espanya d’Adeje.

A les 17.00 hores del divendres (dia 12), s’iniciarà la primera etapa del Villa d’Adeje 2017, des de l’Av. Rafael Puig de la 
localitat de Tenerife. A les 10.00 hores de la jornada següent començaran a sortir els participants que segueixin en compe-
tició per disputar la segona i definitiva etapa. El lliurament de trofeus està prevista a les 19.00 hores del mateix dissabte.

Servei de Premsa.

Joan Vinyes-Jordi Mercader debu-
tants en el Rallye villa de Adeje 


