
Harriet Arruabarrena-Antonio Aristi i Unai Arruabarrena-Iñigo Vigiola van repetir segona i tercera posició res-
pectivament, en les dues carreres del tercer meeting de la Copa d’Espanya de Resistència 2013 disputat en el 
circuit de Jerez. En aquesta ocasió, Victor Dasi-Carmen Boix no van poder seguir el ritme dels seus companys.
La climatologia va ser una de les dificultats extra-esportives a superar. El sol va lluir amb força i la calor en 
alguns moments va ser insuportable tant per als presents a la pista com per a les mecàniques.

L’equip PCR Sport va aprofitar la jornada d’entrenaments prèvia al meeting per treballar en la posada a punt 
dels Seat Leon. En les sèries d’entrenaments lliures (60’+60’) disputades abans que arribessin els moments 
decisius del cap de setmana, van donar els últims retocs a les mecàniques. Les sensacions eren bones però, 
això s’havia de confirmar a la pista.
I així va ser, en les sèries cronometrades (20’+20’), Antonio Aristi va marcar el millor registre de tots els 
participants, 1’57”795 i es va assegurar la pole-position en la primera de les carreres. El seu company en el 
Seat Leon numero 6, Harriet Arruabarrena, amb un crono de 1’59”537, també va ser el més ràpid de la D1 de 
la seva sèrie.
La resta de pilots de PCR Sport van marcar temps sensiblement inferiors. Concretament, amb el Seat Leon 
número 3, Vicente Dasi (2’00”280) i Carmen Boix (2’01”023), mentre que amb el Seat Leon numero 6, Unai 
Arruabarrena (2’03”652) i Iñigo Vigiola (2’00”256).

Les carreres (55’ i 48’ + 1 v respectivament), van tenir un desenllaç molt semblat per als vehicles de PCR 
Sport. H. Arruabarena-Aristi sempre en posicions capdavanteres encara que, a causa del handicap acumulat 
a la prova de Catalunya, el triomf va quedar lluny a la primera cursa mentre que a la segona el desenllaç final 
va ser molt mes ajustat. Per la seva banda U.Arruabarrena-Vigiola, que sortien de mes enrere van poder 
remuntar posicions fins a situar-se en l’última posició del podi.
Per la seva banda Dasi-Boix no van poder confirmar la bona impressió que van donar en els cronometrats i 
van quedar despenjats de manera molt ràpida a la part del darrera de la graella de participants.

Cal destacar que PCR Sport també es va encarregar de la preparació del Seat León del vehicle KH7, que 
en aquesta ocasió estava pilotat per Juan Carlos Delgado, en aquest cas pilot habitual d’aquest Leon i pel 
presentador televisiu Roberto Leal.

Després de la cita de Jerez, la Copa d’Espanya de Resistència marxa de vacances, el proper meeting es cor-
rerà a mitjans de setembre (concretament els dies 14 i 15) a Madrid, o sigui en el circuit del Jarama.

1ª Carrera.
1.-Marcel Norbart (Seat Leon LR) 58’54”841, 2.-H. Arruabarrena-Aristi (Seat Leon) a 0’26”940, 3.-Arrua-
barrena-Vigiola (Seat Leon) a 58”178 .
2ª Carrera.
1.-De Castro-Escamez (Volkswagen Scirocco) 51’27”693, 2.-H. Arruabarrena-Aristi (Seat Leon) a 7”559, 
3.-Arruabarrena-Vigiola (Seat Leon) a 9”960 .

Clasificaciones CER 2013 División 1 - Circuito de Jerez.

Se’ns ha escapat el triomf absolut en les dues carreres, en la segona per molt poc, però tenir a dos 
equips en els dos podis es pot qualificar com un excel·lent resultat. Ha estat un cap de setmana molt 
dur almenys hem tingut la millor recompensa possible.
Quant al desenvolupament de les carreres, el succeït en la primera era previsible teníem molt han-
dicap, mentre que en la segona malgrat seguir molt penalitzats en la parada a pit-lane en el canvi de 
pilot,  vam tenir opcions al triomf fins al final. Aquesta era el breu resum que feia Pep Codinach d’un cap 
de setmana que es va complicar molt a causa d’una climatologia molt adversa, aquesta vegada per calor.

PCR Sport s’instal·la en el podi del 
circuit de Jerez.

Servei de Premsa.


