
Santi Navarro-Enric Oller, al volant del Mitsubishi L200 preparat per PCR Sport, van aconseguir finalitzar la Baja Aragón 
2014 en la 33ª posició de la classificació del FIA Cross Country RWC i en la 15ª posició entre els vehicles que lluitaven 
pel Campionat d’Espanya de l’especialitat. L’equip de PCR Sport va acabar els prop de 650 km (dividits en 2 etapes) amb 
un temps de 13h29’04”0 amb un retard d’una mica més de 4 hores respecte al vencedor de l’última edició del Dakar, Nani 
Roma-Michel Perin (Mini ALL4 Racing).
Per segona temporada consecutiva, el centre neuràlgic de la Baja Aragón es va situar en ple centre de Terol.

Com queda dit, el recorregut a cobrir pels participants constava de dos especials de 116 km i 217,83 km que es van dis-
putar tant en la segona etapa (dissabte dia 19) i en la tercera que tancava la present edició de la Baja.
Abans d’iniciar el traçat esmentat, els participants de totes les categories van disputar una pròleg de 6,50 km per establir 
l’ordre de sortida.

Precisament l’etapa pròleg, va estar marcada per la climatologia. La pluja va caure, en alguns moments amb molta força, 
i va dificultar, no per igual, a tots els equips.
Navarro-Oller van completar aquest primer repte de la Baja Aragón 2014 en la 25ª posició (61 classificats). Sense cap 
dubte una classificació inesperada i potser poc avantatjosa en el moment de la veritat, aquest era el comentari de Pep 
Codinach: Sense cap dubte Navarro-Oller han fet una excel·lent pròleg però per darrere s’han classificat equips 
molt ràpids que demà ens poden atrapar en carrera i els avançaments sempre és una maniobra delicada en aques-
tes proves.

Es va complir la possibilitat apuntada, però malgrat tot l’equip de PCR Sport va poder imposar un ritme molt regular que 
els va permetre acabar la primera especial en la 34ª posició. Aquesta posició la van poder mantenir després de la segona 
especial malgrat arribar al parc d’assistència de Terol amb el canvi de velocitats danyat, en concret sense la tercera velo-
citat.
La 3ª etapa no va tenir un desenllaç tan favorable per als interessos de Santi Navarro, un problema en una roda en la 
tercera especial que els pilots van poder arreglar en la pista i un toc amb una pedra que els va obligar a finalitzar la quarta  
especial, últims 40 km, amb la barra direcció tocada. Al parc tancat final, els membres de l’equip de la Torre de Oristá 
coincidien que: La Baja ha estat, un any més, una carrera molt dura però hem pogut superar tots els obstacles que 
s’han plantejat i aquí estem.

FIA Cross Country RWC.
1.-Roma-Perin (Mini) 9h21’24”0, 2.-Terranova-Torrellardona (Mini) a 0’25”0, 3.-Kaczmarski-Souminen (MIni) 
a 18’02”0, 4.-Vasilyev-Zhiltsov (Mini) a 20’14”0, 5.-Varela-Gugelmin (Toyota) a 24’21”0 ...
33.-Navarro-Oller (Mitsubishi L200) a 4h13’40”0.

Campionat d’Espanya de Tot Terreny.
1.-Roma-Perin (Mini) 9h21’24”0, 2.-Gracia-Peinado (Mitsubishi Montero) a 1h55’50”0, 3.-Guridi-Otegi (Mit-
subishi L200) a 2h25’08”0, 4.-Abril-Rivera (Polaris RZR 900) a 2h25’34”0, 5.-Gisbert-Gisbert (Mitsubishi 
Montero) a 2h40’54”0 ...
15.-Navarro-Oller (Mitsubishi L200) a 4h13’40”0.

Classificacions Baja Aragón 2014.

Excel·lent actuació de Navarro-Oller en la 
Baja Aragón 2014.

Servei de premsa.


