
En el traçat FIM, 5077 metres, de les instal·lacions de Motorland es va disputar la segona cita del Campio-
nat d’Espanya de Resistència (CER) 2014. La calor, aclaparadora durant la primera jornada (dissabte 28), 
va ser un dels obstacles atípics que van haver de superar els pilots a la pista d’Alcanyís.
En aquesta ocasió, els equips de PCR Sport van protagonitzar actuacions molt regulars que els van situar 
entre els millors de les seves respectives categories.
El triomf absolut de H.Arruabarrena-Aristi (Seat León Supercopa) es va començar a forjar a la mànega 
d’entrenaments oficials en la qual Aristi va marcar un crono de 2’04”031 que li va donar un lloc a la primera 
línia de la graella de sortida.
A la segona carrera, amb un handicap molt carregat, la lluita pel triomf era pràcticament impossible, però 
les opcions d’estar en el podi final en cap moment es van perdre.
En la categoria D3, Oscar Fernández-Nacho Gabarí (Seat León) també van estar sempre entre els millors. 
Gabari va aconseguir el millor crono D3 (2’05”370) de la primera sèrie de cronometrats, mentre que 
Fernández va quedar a 1” de fer el mateix a la segona sèrie.
A les carreres van aconseguir la segona plaça de la seva categoria. En aquest cas, el handicap acumulat 
també els va penalitzar en la seva lluita per la primera plaça del podi.
A la pista aragonesa els que no van tenir la sort de cara van ser Vicente Dasi-Josep Parera. Van iniciar el 
meeting al volant d’un Seat León Racer però, a causa dels problemes mecànics, van decidir canviar per un 
Supercopa per evitar pitjors conseqüències.

H.Arruabarrena-Aristi i Mikel Azkona 
entre els destacats a Alcanyís. 

Mikel Azkona entra de ple en la lluita per la CLIO CUP.

Semblava que Harriet Arruabarrena-Aristi estaven renyits amb el triomf aquesta temporada, però al Circuit 
de Motorland es va trencar el malefici i el tàndem esmentat va pujar per partida doble al podi aragonès per 
rebre els trofeus pel triomf en la primera de les carreres disputades del Campionat d’Espanya de Resistència 
i la tercera posició (D2) en la segona.
Per la seva banda en la CLIO Cup, PCR Sport també va tenir representació en la part més alta del podi. Mikel 
Azkona en el seu debut a Motorland, va aconseguir el triomf en la segona prova del campionat esmentat, 
després d’haver protagonitzat unes excel·lents tandes d’entrenaments.

Doble presència de PCR Sport als podis de les carreres del CER.

En el seu segon meeting al volant del CLIO de PCR Sport, Mikel Azkona ha demostrat les seves excel·lents 
qualitats a més acompanyades amb excel·lents registres que li van permetre trepitjar el podi de Motorland.
Als entrenaments lliures, sobretot en la segona sèrie, va marcar un crono de 2’13”372, el segon millor 
registre de la tanda, donant el primer avís que tot estava en les millors condicions per afrontar la fase 
decisiva de la cita aragonesa.
El següent pas, els entrenaments oficials, van confirmar les expectatives. Va aconseguir la pole-position 
(2’12”252) en la primera sèrie de 15’ i la tercera posició (2’12”263) en la segona. Així doncs Mikel havia 
superat amb nota el pas previ a la lluita pel podi en les carreres decisives.
La jornada del diumenge (dia 29) va començar amb una lleugera decepció. En la primera carrera (16 
voltes), després de protagonitzar una excel·lent sortida i situar-se en la segona posició, no va poder fer res 
per evitar la sortida de pista després d’un toc d’un rival en la segona volta. Lluny d’acovardir-se va sortir 
encara amb més ganes en la segona carrera programada a 8 voltes. En aquesta ocasió tot va tenir el desen-
llaç previst, sortint des de la pole de la graella de sortida va posar distàncies sobre els seus rivals des del 
mateix inici aconseguint creuar la línia d’arribada sense que els seus perseguidors se li poguessin apropar.
Després del seu primer triomf en la CLIO Cup espanyola, Mikel Azkona afrontarà amb un plus extra de 
motivació la seva participació en la CLIO Cup europea els dies 12 i 13 de juliol a les instal·lacions del mític 
circuit alemany de Nurburgring. 

Servei de premsa.

Classificacions Campionat d’Espanya de Resistència - Alcanyís.
1ª Carrera
(D2).1.-H.Arruabarrena-Aristi (Seat León Supercopa LR), 52’13”476, 2.-Vinyes-Vinyes (Seat León Raer) a 3”386,  3.-Escamez-De 
Castro (VW Sirocco) a 19”676,...6.-Dasi-Parera (Seat León Supercopa LR) a 1v.
(D3).1.-Demarchi-Salerno (Seat León) ), 52’37”865, 2.-Fernández-Gabari (Seat León) a 18”125,  3.-Cosin-Mazars (Seat León) a 1 v.,
2ª Carrera 
(D2)1.-De Castro-Escamez (VW Sirocco), 52’20”497, 2.-Vinyes-Vinyes (Seat León Cup Racer) a 18”839, 3.-H.Arruabarrena-Aristi (Seat 
León Supercopa LR) a 38”787... 5.-Dasi-Parera (Seat León Supercopa LR) a 1v.
(D3)1.-Perez Aycart.Zhuravlev (Seat León), 52’47”646, 2.-Fernández-Gabari (Seat León) a 12”415, 3.-Demarchi-Salerno (Seat León) 
a 22”606.


