
En el traçat de Barcelona es va celebrar la segona situada de les Michelin Sèries Endurance (MES) i es va 
iniciar el Campionat d’Espanya de Resistència (CER).
En la sèrie d’entrenaments oficials es va poder constatar que els nous Seat León es mostraven més ràpids 
que els seus predecessors de la marca catalana que van competir en la passada edició del CER. cal remar-
car que tots dos vehicles competiran pel títol de la D2 tant del MES com del CER.
H.Arruabarrena-Aristi-Masdeu, amb un crono de 1’58”928 van quedar situats en la 11ª posició de la graella 
de sortida. O.Arruabarrena-Vigiola, 1’59”90, en la 14ª, mentre que Oscar Fernández (D3) 2’01”148, en la 
19ª i Dasi-Parera al volant d’un Seat León Racer que li van lliurar en el mateix circuit, 2’01”564, en la 21ª.
La carrera es va iniciar sense incidents dignes d’esment per als vehicles preparats per PCR Sport. Els pro-
blemes van començar quan encara no s’havia complert la primera hora de competició, en la mateixa volta 
els MIchelin que calçaven els cotxes de l’equip van dir prou i les opcions d’aconseguir una posició entre els 
millors es va esvair.
No hi ha dubte que, en aquest inici de temporada, els resultats no acompanyen als pilots de PCR Sport en 
les proves de resistència. La sort pot canviar en la propera cita del CER els dies 28 i 29 de juny a Motorland 
(Alcanyís). 

Les punxades marquen l’actuació de 
PCR Sport en el Circuit de Barcelona. 

Els Clio de PCR Sport, ok en els crono... en les curses ...

Les 2 hores del Circuit de Barcelona - Catalunya no va tenir un desenllaç favorable per als interessos de PCR 
Sport. El podi de la divisió 2 (D2), al que aspiraven tres dels quatre vehicles de l’equip de la Torre d’Oristà, 
es va escapar a causa de les punxades que van patir els Seat León Supercopa dels equips encapçalats pels 
germans Arruabarrena. Per la seva banda, Oscar Fernadez, que competia en la D3, també va tenir proble-
mes amb els seus pneumàtics i va acabar abandonant després de 32 voltes.

Després de 40’ de competició es van escapar les opcions de podi.

Després de protagonitzar uns entrenaments oficials, sobretot per part del debutant Mikel Azkona, que feien 
preveure que en les carreres tindria opcions de lluitar per les posicions capdavanteres, tot es va diluir en 
els compassos inicials de les dues carreres disputades.
Com comentàvem, Azkona, que va iniciar les carreres en les primeres posicions de la graella de sortida va 
quedar apartat de la lluita pel podi molt aviat. En la primera carrera degut a una virolla a la sortida (final de 
recta) i a la que tancava la jornada a causa d’un drive through que el va obligar a passar pel pit-lane quan 
era tercer en carrera. Aquesta sanció el va allunyar de la lluita pel podi encara que les sensacions de cara 
a la propera cita de la Clio Cup són molt positives.
Per la seva banda Santi Navarro, va fer gala una vegada més de la seva regularitat i va estar entre els 
millors de la categoria amateur. Això li va permetre acabar el cap de setmana de competició en el podi del 
Circuit de Barcelona - Catalunya.
La Clio Cup Espanya també tornarà a escena en el Circuit de Motorland (Alcanyís) els dies 28 i 29 del proper 
mes de juny.

Servicio de prensa.

Classificacions 2 hores Circuit de Barcelona - Catalunya.
Michelin Endurance Series (MES) D2.
1.-Makushin-Rosell (Seat León Cup Racer), 58 voltes, 2.-Vinyes-Vinyes (Seat León Cup Racer), 58 v., 3.-De Castro-Es-
camez (VW Sirocco) 57 v., 4.-H.Arruabarrena-Aristi-Masdeu (Seat León Supercopa) 56 v., 5.-U.Arruabarrena-Vigiola 
(Seat León Supercopa) 56 v.

Campionat d’Espanya de Resistència. (D2)
1.-Makushin-Rosell (Seat León Cup Racer), 58 voltes, 2.-Vinyes-Vinyes (Seat León Cup Racer), 58 v., 3.-De Castro-Es-
camez (VW Sirocco) 57 v., 4.-H.Arruabarrena-Aristi-Masdeu (Seat León Supercopa) 56 v., 5.-U.Arruabarrena-Vigiola 
(Seat León Supercopa) 56 v.


