
Joan Vinyes - Jaume Font, compartint el backet del Cupra León preparat per Baporo Motorsport, disputaran 
el cap de setmana vinent (dies 6 i 7 d’octubre), la cambra meeting del Campionat d’Espanya de Resistència 
(CER). L’escenari serà un dels més veterans en territori espanyol, en concret el circuit del Jarama situat en la 
localitat madrilenya de San Sebastián de los Reyes.

Una vegada superat l’equador del CER 2018, Vinyes i Font ocupen la 5a plaça de la classificació provisional 
del certamen a 23 punts dels líders. Segons Vinyes, el títol està difícil però no impossible: Ens queden dos 
meeting per disputar i en conseqüència molts punts en joc. No podem fallar a Madrid, l’objectiu serà 
llimar diferències respecte als quals ens precedeixen i mantenir les opcions per lluitar pel títol en el 
traçat de Barcelona, en l’última cita del campionat.
No serà gens fàcil, a part de sumar punts també hem de pensar en l’handicap. Si arribem a Barcelona 
molt carregats pot ser un problema afegit. Anirem pas a pas a Madrid, el primer objectiu serà fer una 
bona qualificació.

Així doncs, poques novetats en referència a les hores prèvies a l’inici de l’esmentada qualificació: Cert, tant 
Jaume (Font) com jo, hem competit moltes vegades en el Jarama i a més amb el Cupra. Els entrena-
ments lliures no han de comportar, en principi, grans sorpreses. Haurem de rodar material que utilitza-
rem en les carreres, en fi l’habitual en les proves de resistència.
Quan el crono s’engegui de manera oficial veurem que passa, hi ha molts pilots amb opcions al títol i 
el Jarama és un traçat molt particular.
Podem afegir que el cotxe de seguretat (SC) acostuma a tenir molt treball i segons al moment que surti a la 
pista pot variar el desenllaç de la carrera.

No hi ha dubte que l’emoció serà màxima tot el cap de setmana. Durant el dissabte es disputaran els entrena-
ments oficials i la primera de les carreres (15.40 hores) programades a 48 el+ 1 volta. La segona carrera es 
disputarà el diumenge (dia 7) a partir 11.40 hores.

Servei de Premsa.

Classificació provisional CER 2018 - Classe 1

1. Max Llobet-David Cebrian, 127 puntos, 2. Frédéric Billon - Thierry Malassagne, 123,2 p., 3. Pierre Arraou, 
114,8 p., 4. G.Vicinanza-À. Cosín, 113 p., 5. Joan Vinyes-Jaume Font, 104.

Vinyes-Font no poden fallar en el 
Circuit del Jarama


