
L’equip PCR Sport va aconseguir situar als seus tres equips en el podi final de la Divisón 1 (D1) del 
segon meeting de la Copa d’Espanya de Resistència disputat en el circuit de Catalunya.
A més Harriet Arruabarrena.Antonio Aristi (Seat Leon) van ser els vencedors absoluts de la carrera 
en guanyar, en un final molt ajustat (els van separar 87 mil·lèsimes), al KTM X Bow pilotat per Serra-
Alvarez. 

La climatologia tenia que ser protagonista dels dos dies de competició en la pista de Montmeló. Al 
final les amenaces de pluja no es van complir i els equips van poder disputar totes les sèries prèvies 
i la carrera amb l’asfalt sec.

Després de realitzar diferents proves en les dos sèries d’entrenaments lliures (60’+60’) i de solucio-
nar els últims imprevists, que sempre n’hi ha, els Seat León de l’equip de la Torre d’Oristà  van afron-
tar les dues mànigues d’entrenaments oficials (20’+20’) amb la intenció d’aconseguir una plaça a les 
primeres línies de la graella de sortida, encara que conservar la mecànica era l’objectiu prioritari. Els 
tres equips van complir l’objectiu, en la classificació combinada de les dues sèries, Arruabarrena-
Aristi (2’00”007) ocupaven la segona plaça, Dasi-Boix (2’02”003) la setena, mentre que la desena 
era per Unai Urrabarrena-Vigiola.   

En la carrera, programada a 2 hores  més 1 volta, es tractava d’establir el millor equilibri entre velo-
citat i consum a mes de no forçar els pneumàtics per tenir un final de carrera sense ensurts. Era 
evident amb aquesta estratègia estava pensada per fer les parades estrictament necessàries en el 
pit-lane i refueling. El guió es va complir de manera impecable i els vehicles de PCR Sport van ser 
els clars vencedors de la D1 amb l’afegit d’unes últimes voltes d’infart que va protagonitzar Harriet 
Arruabarrena per defensar l’opció de lluitar, i al final aconseguir, el triomf absolut en la carrera.

La següent cita del CER 2013 es disputarà en el circuit de Jerez els propers dies 15 i 16 de juny.

1.-Arruabarrena-Aristi (Seat Leon-D1) 2h02’43”330, 2.-Serra-Alvarez (KTM XBow) a 0”087, 
3.-Boix-Dasi (Seat Leon-D1) a 29”665 , 4.-Arruabarrena-Vigiola (Seat Leon-D1) a 54”726, 
5.-Vinyes-Vinyes (Seat León-D2) a 56”723. 

Classificació Scratch CER 2013 - Circuit de Catalunya.

Al final del meeting, el semblant dels sis pilots de l’equip PCR Sport demostrava la satisfacció per 
l’èxit aconseguit, tots coincidien en que: La carrera s’ha desenvolupat segons el plantejament 
que s’havia fet en el box. La lluita final amb el KTM ha estat increïble. 
També mostrava la seva satisfacció Pep Codinach, responsable de PCR Sport, que abans de 
començar la cursa encara tenia molt present el que havia passat a Navarra, aquesta vegada tot ha 
estat diferent: Com de costum, havíem preparat la prova amb rigor fins i tot vam fer un test 
previ. En aquesta ocasió tot ha sortit bé. Sempre és una injecció de moral acabar una carrera 
amb tots els pilots en el podi. Seguirem trebsllant perquè a Jerez puguem repetir la jugada.

Triplet de PCR Sport en el Circuit 
de Catalunya.

Servei de Premsa.


