
Joan Vinyes-Jordi Mercader al volant del Suzuki Swift R4lly S, van estrenar el seu palmarès de podis en l’ERC, en la passada edició del Ral·li di Roma Capitale. L’objectiu 
de la present edició, penúltima prova del calendari ERC de l’equip Suzuki Ibèrica, és repetir l’actuació de la passada edició per a mantenir distàncies en la classificació 
provisional del campionat (categoria ERCOpen). 

Malgrat ser el Ral·li di Roma, el nucli organitzatiu de l’esdeveniment està en la localitat de Fiuggi.
Així és, la localitat de Fiuggi, a la regió de Lazio, a 100 km, de la capital italiana acollirà els participants de la 10a, edició del ral·li organitzat per Motorsport Itàlia Spa. La base 
de la competició estarà situada en el BW Hotel Fiuggi Terme Resort & Spa. Els equips estaran distribuïts en tres parcs d’assistència, segons el campionat en el qual estiguin 
competint.

Els pilots podran iniciar el dijous (dia 21) entre les 7.30 i 20.00 hores, les 2 passades de reconeixement que preveu el reglament, per cadascuna de les especials. Entre les 8.00 
i 9.30 hores de la jornada següent (divendres 2) podran continuar el procés de prendre les notes habituals abans de l’inici de la competició amb la especial Fiuggi (6,45 km).

A partir de les 8.00 hores del divendres (dia 22) s’iniciarà l’activitat en la zona de Fumone, idèntica ubicació i traçat (4,02 km) de la passada edició, en el qual es disputarà el 
shakedown i el tram de qualificació (a partir de les 12.00 hores).

El pas del ral·li per Roma serà breu, però amb moments molt espectaculars. En aquest aspecte cal destacar el desplaçament que fan els vehicles del ral·li darrere dels “cara-
binieri”, a una velocitat poc apropiada en el centre històric de la capital italiana.
La cerimònia de sortida es farà en el Castel de Sant’Angelo el divendres (dia 22) a partir de les 17.00 hores, a continuació la tradicional desfilada pels llocs més turístics de 
la ciutat (Coliseu, Fòrum Imperial, Vittoriano), fins a arribar al Circ Massimo, on tindrà lloc la primera especial, a partir de les 20.08 hores. L’especial (Colosseo Aci Roma de 
1,70 km) es disputarà al voltant de les Termes de Caracalla. El temps màxim establert per a completar-la serà de 4’.

Santopadre-Fontana Liri (29,08 km) i Rocca di Cavi-Subiaco (32,50 km), punts calents del recorregut.
El recorregut de la present edició del Ral·li di Roma Capitale, també transcorre per carreteres pròximes a la localitat de Fiuggi. Les especials més allunyades són les que con-
figuren el bucle de la primera etapa: Roccasecca-Colle S.Magne (5,50 km), Santopdre-Fontana Liri (29,08 km) i Guarcino-Altiplani (11,85 km), les dues primeres es troben 
a un centenar de quilòmetres del parc d’assistència.
Les cronometrades de la segona etapa: Fiuggi (6,45 km), Cavi-Subiaco (32,50 km) i Affile-Bellegra (7,34), estan molt més a prop en la zona nord de la localitat que dóna el 
nom a l’especial de Fiuggi que serà la inicial d’aquest ral·li i tancarà el ral·li.
 
En total el recorregut que hauran de superar els equips serà de 876,39 km, dels quals el 187,14 seran cronometrats. El ral·li tindrà un total de 13 especials (7 diferents) 
distribuïdes en dues etapes.

“El ral·li italià ens porta excel·lents records de la nostra anterior participació. Lluitarem pel triomf, però repetir la segona plaça de l’anterior edició ja seria un magnífic 
resultat pensant en el campionat”. A més del bon resultat aconseguit, Vinyes també recorda: “Que és un ral·li en el qual vaig estar molt còmode pilotant en especials 
espectaculars. En general el ral·li és molt bonic. No obstant això, cal tenir en compte que només coneixem les cronometrades d’haver-hi passat dues vegades en els reco-
neixements i això t’obliga a anar amb una certa precaució. L’objectiu prioritari és arribar al parc tancat de la plaça de Fiuggi”.

Com hem esmentat, a primera etapa del Ral·li di Roma Capitale 2022 s’iniciarà el divendres (dia 22) a partir de les 20.01 hores amb l’especial del Colosseo ACI Roma. A partir 
de les 7.00 hores del dissabte (dia 23) es reprendrà aquesta primera etapa que té previst el seu final a les 19.35 hores del mateix dissabte.
El diumenge (dia 24) entre les 7.15 hores i les 17.00 hores es decidirà la segona i decisiva etapa. Una vegada finalitzada la prova se celebrarà el lliurament de premis en ple 
centre de la localitat italiana que, un any més, s’haurà vist envaïda pels aficionats i participants del Ral·li di Roma Capitale.

Servei de premsa.

Classificació  provisional de l’ERCOpen.

1. Joan VInyes, 108 punts, 2. Alberto Monarri, 90 p., 3. Martins Seks, 60 p.

Reforçar el lideratge del ERCOpen, objectiu de Joan 
Vinyes en el Ral·li di Roma Capitale.    
Torna l’asfalt al Campionat d’Europa de Ral·lis (ERC) en un ral·li en el qual 
la calor serà un “enemic” a batre.


