
Mikel Azcona impressiona en la Clio 
EUROCUP disputada a Paul Ricard. 
Mikel Azcona, al volant al volant del R/Clio preparat per PCR Sport, va donar mostres de la seva qualitat 
en la cita de l’EUROCUP Clio disputada en el circuit Paul Ricard (França). Azcona, que ja va estar entre els 
millors en les diverses sèries d’entrenaments disputades, va guanyar amb autoritat la primera carrera i va 
acabar a la segona plaça la que tancava el meeting.
El cop d’efecte de la jornada el van posar els comissaris esportius de la prova francesa que van sancionar 
al jove pilot navarrès, davant la sorpresa de tots els presents rivals inclosos, per escalfar rodes en els com-
passos previs d’aquesta última prova.

En la CLIO EUROCUP, Azcona sempre entre els tres millors.

En les tandes dels assajos lliures, Azcona ja va fer una declaració d’intencions en marcar el millor registre 
en la pista francesa.
En els cronometrats va seguir la mateixa tònica, encara que ja es va intuir que pilots de l’experiència d’Os-
car Nogués i l’ídol local Eric Tremoulet vendrien cara la seva derrota. En la primera sèrie d’entrenaments 
oficials, el pilot de PCR Sport va marcar el tercer millor crono (2’28”521) a 2 dècimes del pilot francès i a 
centèsimes de Nogués.
En la segona Azcona va ser l’únic a baixar de 2’28” (concretament 2’27”913) i es va situar en la primera 
posició d’aquesta sèrie. Les diferències amb els seus rivals en aquesta ocasió van ser de 3 dècimes respecte 
a Nogués i més de mig segon amb Tremoulet.

En la primera carrera (11 voltes) el domini de Azcona va ser clar des de l’inici de la prova. Va creuar la 
meta amb mig segon d’avantatge respecte a Tremoulet, en principi favorit però que no va poder seguir en 
cap moment el ritme imposat pel pilot de PCR Sport.
La segona carrera (11 voltes) va ser més igualada encara que, en tot moment va donar la sensació que 
Azcona tenia el control de la situació. Es va mantenir amb serenitat darrere dels líders, Nogués i Tremoulet, 
i quan va veure opció clara de llançar el seu atac ho va fer. Va creuar la meta en la segona posició però la 
sanció de 10” comentada al principi el va fer baixar fins a la 6ª plaça.

Així doncs Azcona deixava l’escenari francès amb la satisfacció del treball realitzat però: La sanció m’ha 
deixat un regust agredolç en un cap de setmana en el qual crec que hem demostrat que podem 
lluitar amb els, a priori, favorits amb garanties d’èxit.
És evident que al jove pilot navarrès no li queda una altra sortida que seguir treballant i ser conscient que 
repassaran amb lupa totes les seves accions.

Servei de premsa.

Classificacions CLIO EUROCUP - Paul Ricard.

Entrenaments Cronometrats 1: 1.-Eric Tremoulet, 2’28”628, 2.-Oscar Nogués, a 0”148, 3.-Mikel 
Azcona, a 0”230, 4.-Alex Morgan, a 0”446, 5.-Facundo della Motta, a 0”458.

Entrenaments Cronometrats 2: 1.-Mikel Azcona, 2’27”913, 2.-Oscar Nogués, a 0”343, 3.-Eric Tre-
moulet, a 0”608 4.-Alex Morgan, a 0”908, 5.-Facundo della Motta, a 1”074.

1ªCarrera: 1.-Mikel Azcona, 27’35”348, 2.-Eric Tremoulet, a 0”490, 3.-Alex Morgan, 2”496, 4.-Massi-
miliano Pedala, a 5”961, 5.-Oscar Nogués, a 13”851.

2ªCarrera: 1.-Oscar Nogués, 27’46”315, 2.-Eric Tremoulet, a 0”537, 3.-Ivan Pulic, 6”078, 4.-Massimiliano 
Pedala, 7”014, 5.-Pablo Martin, a 9”246, 6.-Mikel Azcona, a 10”460.


