
En el circuit del Jarama es van donar cita els equips que segueixen de manera habitual la Copa d’Espanya 
de Resistència una vegada acabades les vacances. En el retorn a l’activitat al CER, els equips de PCR Sport 
van demostrar que segueixen estant entre els més ràpids del campionat encara que, en aquesta ocasió, cal 
lamentar la sortida de pista d’Unai Arruabarrena en la sèrie cronometrada, que el va deixar sense la possibilitat 
de participar en les carreres de l’última jornada.
Precisament en aquestes carreres, els Seat León SC pilotats per Harriet Arruabarrena-Antonio Aristi i Carmen 
Boix-Vicente Dasi van tenir una excel·lent actuació.

En les sèries d’entrenaments lliures (60’- 60’) els pilots i tècnics de l’equip es van centrar a deixar els seus 
vehicles en les millors condicions, després de la seva participació el cap de setmana anterior, en una de les 
proves mítiques del calendari de Resistència internacional, els 600, km de Spa-Francochamps.
No hi ha dubte que van aconseguir el seu objectiu, com va quedar demostrat en les sèries cronometrades 
(20’ - 20’). Antonio Aristi va ser el més ràpid de tots els competidors parant el crono en 1’41”949, mentre que el 
seu company, al volant del Seat León amb el dorsal 6, Harriet Arruabarrena, va ser el més ràpid de la segona 
tanda amb un registre de 1’43”209.
Per la seva banda Carmen Boix (1’45”257) i Vicente Dasi (1’45”571), també als comandaments d’un Seat 
Leon SC, van ocupar llocs una mica més endarrerits, encara que sempre amb possibilitats de lluitar per les 
posicions del podi absolut, com es va poder comprovar a posteriori. 

Arruabarrena-Aristi també es van mostrar molt efectius en les carreres (48’ - 48’ + 1 v respectivament), 
encara que en aquest cas es van veure perjudicats per l’handicap acumulat i, en la primera de les carreres, 
pel cotxe se seguretat que va sortir a la pista en la part final de la prova.
En la primera Boix-Dasi van ocupar la segona plaça en la classificació absoluta de la classe 1 (primers de Divi-
sió 1) per darrere de Vinyes-Carol i superant als seus companys de box, els esmentats Arruabarrena-Aristi. 
Aquests pilots també van ser protagonistes en la carrera que va tancar el meeting, en aquesta ocasió van 
quedar  situats en el segon lloc a 7” dels guanyadors, De Castro-Escamez (VW Sirocco). El podi de Classe 1 
el van completar Vinyes-Carol. 

La Copa d’Espanya de Resistència 2013 viurà el seu penúltim meeting els dies 12 i 13 d’Octubre a Xest. L’es-
cenari serà el circuit de la comunitat valenciana. 

1ª Carrera.
1.-Vinyes-Carol (Seat Leon) 52’13”587, 2.-Boix-Dasi (Seat León SC) a 03”430, 3.-H. Arruabarrena-Aristi 
(Seat Leon SC) a 03”870 .
2ª Carrera.
1.-De Castro-Escamez (Volkswagen Scirocco) 50’09”536, 2.-H. Arruabarrena-Aristi (Seat Leon SC) a 
07”340, 3.-Vinyes-Carol (Seat Leon) a 10”387 .

Classificacions CER 2013 Classe 1 - Circuit del Jarama.

Una vegada finalitzada la cita del Jarama l’equip PCR Sport donava per acabada una tornada de vacances 
molt densa, amb llargs desplaçaments a circuits, com en el cas de Spa, en el qual no havien competit mai. 
Així valorava Pep Codinach l’actuació del Jarama: Crec que hem superat de manera positiva les dificultats 
que s’han plantejat en l’inici de la recta final dels diferents campionats. En el Jarama hem estat lluitant 
pel triomf en ambdues carreres i l’única nota negativa és que Unai (Arruabarrena) no hagi pogut com-
petir en les carreres. Ha estat una llàstima però són coses que poden succeir. 

En el Jarama, PCR Sport sempre 
va tenir equips entre els millors.

Servei de Premsa.


