La dupla, Joan Vinyes - Joan Vinyes Jr, guanyen
el Ral·li d’Andorra 2022 en el seu debut.

JVx2 al volant del Seat Eivissa Kit Car, van marcar el millor
crono en totes les especials del ral·li.

Joan VInyes - Joan VInyes Jr. (Seat Ibiza Kit Car - Baporo Motorsport) van dominar de principi a fi el Fullslip Andorra Ral·li 2022, en
el debut en competició automobilística de Joan Vinyes Jr. En el podi absolut de la prova van ser acompanyats per Gerard de la Casa-Jordi Mercader (Seat Còrdoba WRC) i Ferran Font-Claudi Leite (Ford Escort RS Cosworth).
La climatologia va ajudar al bon desenllaç del ral·li.
Un dia esplèndid va ser el que van poder gaudir, tant els que van participar de manera activa en el ral·li com els que es van acostar als
escenaris de la prova per a viure en directe les evolucions dels participants. Així doncs, el sol i la calor van mantenir l’asfalt sec i van
evitar dificultats atípiques als pilots.
El tàndem JVx2, no va donar opció als seus rivals.
Des del primer pas per l’especial inicial (Ordino 1), que van completar amb un crono de 5’11”5, Vinyes-Vinyes Jr van ampliar les diferències respecte als seus rivals en cadascuna de les cronometrades. En finalitzar el bucle matinal (3 passades per Ordino i altres 2 per
Fontaneda) superaven en 56”.7, a Font-Leite, en aquells instants, en la segona plaça.
En el bucle final del ral·li, es va mantenir la mateixa inèrcia. JVx2 van seguir marcant els millors registres en cadascuna de les especials
per a arribar al parc tancat final amb un clar avantatge respecte als seus rivals directes.
Per a Joan Vinyes, avesat en mil batalles, va ser un dia molt especial.
“Sense dubtes, veure que el meu fill gaudia de l’experiència i que es trobava a gust en un ambient en el qual era un debutant va ser
el millor “triomf” de la jornada. En competició? Sempre comento que en els recorreguts hi ha punts que són crítics i en els quals un
error pot tenir conseqüències greus. Aquesta situació la va salvar de manera impecable, aquestes zones marcades en vermell les va
resoldre amb seguretat. Sens dubte una GRAN experiència”. Aquest era el comentari d’un Joan Vinyes molt feliç per la manera en la
qual s’havia desenvolupat el Ral·li d’Andorra 2022.
Quant al debutant, el seu rostre demostrava que la seva satisfacció era total.
A Joan Vinyes Jr, que sempre ha viscut de prop el món del motor, li faltava fer realitat l’experiència en primera persona. Ara pot dir que
el repte s’ha superat: “Ha estat una gran experiència, ho he passat molt bé encara que he pogut apreciar que estar en backet de la
dreta en situacions límit no és gens fàcil. Repetir? La veritat és que m’agradaria encara que si pot ser en un entorn conegut molt
millor. Això de seguir el road-book, és complicat”.
És evident que la primera experiència de JVx2 és una realitat. A més, sembla oberta la possibilitat per a una segona i ... No obstant això,
caldrà veure en quin escenari i altres possibles variacions que pugui haver-hi.
Servei de premsa.

Classificació 51 Ral·li Andorra.
1. Joan VInyes-Joan Vinyes Jr, 51’16”.3, 2. Gerard de la Casa-Jordi Mercader (Seat Córdoba WRC), a 1’26”.5, 3. Ferran Font-Claudi Leite
(Ford Escort RS), a 1’49”8, 4. Jordi Ventura-Josep Autet (Ford Sierra RS Cosworth), a 3’16”.5, 5. A. Rodrigo - D. Rodriguez (R/5 GT Turbo),
a 4’44”1.

