
Els pilots de l’equip PCR Sport van tornar a estar entre els millors en el meeting disputat en el Circuit de la 
Comunitat Valenciana, vàlid per a la Copa d’Espanya de Resistència (CER) 2013. 
Els tres Seat León de l’equip de la Torre d’Orsità van copar el podi de la Division 1 en la primera de les carreres 
disputades en la pista valenciana. En la segona prova, els grans guanyadors van ser Unai Arruabarrena-Iñigo 
Vigiola que van aconseguir el triomf absolut de la Classe 1, mentre Harriet Arruabarrena-Antonio Aristi se situ-
aven en el tercer lloc del podi de la D1.
També van estar en el podi de Xest, Vicente Dasi que va aconseguir el Trofeu Juan Fernández i Carmen Boix 
que va ser la millor pilot, tots dos en la primera carrera disputada.   

Les sèries d’entrenaments lliures (60’- 50’) es van desenvolupar en un clima de relativa tranquil·litat. Els 
pilots havien participat en la jornada de test que s’havia desenvolupat en la pista valenciana i per tant aquests 
assajos lliures van servir per seguir en la dinàmica de proves iniciada la setmana anterior. 
La primera de les sèries cronometrades (20’ - 20’) van tenir un desenllaç inesperat, a Harriet Arruabarrena 
li van faltar unes dècimes per situar-se a la pole, mentre que el seu germà Unai, amb algun problema en el 
moment decisiu, i Dasi van quedar despenjats de les primeres places.
La situació va canviar de manera radical en la segona sèrie, Aristi va aconseguir el millor crono, mentre que 
Vigiola (3è) i Boix (6è) també van aconseguir un excel·lent lloc en la graella de sortida de la segona carrera.  

En la primera carrera (48’ + 1 v), Harriet Arruabarrena es va situar al capdavant del grup de participants en la 
segona volta i a partir d’aquest moment va ampliar a cada volta el seu avantatge respecte als perseguidors. El 
handicap acumulat va provocar que el seu company, Aristi, hagués de remuntar des de la setena posició per 
creuar la línia d’arribada en la primera posició de la D1. U.Arruabarrena-Viigiola i Boix-Dasi van seguir al seu 
company sota la bandera de quadres.
La segona carrera (48’ + 1 v) va tenir com a protagonistes destacats a U. Arruabarrena-Vigiola que sempre 
van estar entre els més ràpids. En la volta 17 es van situar líders absoluts del grup de participants i van aguan-
tar els atacs que es van produir en les 10 voltes que encara es van disputar fins al final.

La propera cita, última de la temporada, de la Copa d’Espanya de Resistència es disputarà en el Circuit de 
Motorland a Alcanyís, el primer cap de setmana de Novembre (dies 2 i 3).

1.-Makushin-Rosell (Seat Leon) 50’12”526, 2.-Alex Carbonell (Seat León) a 05”558, 3.-H. Arruabarrena-Aristi 
(Seat Leon SC) a 19”201, 4.-U.Arruabarrena-Vigiola (Seat León) a 19”459, 5.-Boix-Dasi (Seat Leon) a 
21”825.
2ª Carrera.
1.-U.Arruabarrena-Vigiola (Seat León), 50’49”145, 2.-De Castro-Escamez (Volkswagen Scirocco) a 05”288, 
3.-Àlex Carbonell (Seat Leon) a 03”111, 4.-H. Arruabarrena-Aristi (Seat Leon SC) a 06”828, 5.-Vinyes-
Vinyes (Seat Leon) a 19”689, 6.-Boix-Dasi (Seat Leon SC) a 20”523  .

Classificacions CER 2013 Classe 1 - Circuit dee Xest.

Per a l’equip PCR Sport el cap de setmana va acabar de la millor manera possible, o sigui en el calaix més alt 
del podi. Pep Codinach (responsable de l’equip) feia una valoració molt positiva d’un cap de setmana en què 
el seu equip va tenir diversos fronts oberts, aquestes eren les seves paraules: Arribar al final d’un meeting i 
veure que els pilots estan satisfets per que s’han aconseguit els objectius previstos sempre és motiu 
d’alegria. No hi ha dubte que sempre es pot aspirar a aconseguir una millor classificació però crec que 
aquesta vegada a València hem complert les expectatives creades. 

PCR Sport domina la Divisió 1 del 
CER, en el circuit de Xest.

Servei de Premsa.


