
En un cap de setmana passat per aigua, Mikel Azcona va fer un pas més cap a la conquesta del títol 
de la Clio Cup 2015. El pilot navarrès va aconseguir la pole-position en els entrenaments oficials, a 
més es va mantenir en el podi en les dues carreres disputades, 3è i 1è respectivament. Així doncs 
una excel·lent actuació que el situa una mica més prop a la primera posició de la copa mono-marca 
de Renault.

Com comentàvem, durant tot el cap de setmana la climatologia va complicar, i molt, el treball dels 
equips. Mirar al cel abans de sortir a la pista va ser una constant degut a que, en ocasions, la pista 
s’estava assecant però el cel amenaçava pluja. En ocasions va caldre jugar-se-la i  ...

En els entrenaments oficials, Mikel es va imposar amb total claredat. En la seva tercera volta va 
baixar de 2’10” (2’09”613) mentre els seus rivals no aconseguien baixar de 2’12”. La part decisiva 
del cap de setmana començava amb bones sensacions per al pilot de PCR Sport.

La 1ª carrera (12 v.) es va iniciar amb dubtes importants sobre quines rodes muntar. Al final Mikel i 
el seu equip es van decidir per una estratègia conservadora, rodes d’aigua, encara que era evident 
que a partir de mitja carrera l’asfalt es podia assecar, això si no tornava a ploure clar.
Mikel es va situar al capdavant a l’inici de la prova, però en la tercera volta va ser superat pel pilot 
francès Nicolas Milan. La segona plaça era bona i Milan no era un rival directe al títol. La posicions 
es van mantenir així durant 6 voltes, però no va poder evitar que Rafael Villanueva, que va ser dels 
que va arriscar degut a que sortia de la part final de la graella, també el va superar. En aquest cas si 
que era un rival directe però era impossible seguir el seu ritme tal com estava l’asfalt.

A la 2ª carrera (12 v.) no va haver-hi sorpreses. En aquest cas Azcona va ser líder de la prova de 
principi a fi, seguit de prop de Villanueva i Palomeras precisament els pilots que seran els seus rivals 
en la lluita pel títol.

La cita final de la Clio Cup 2015 se celebrarà en el Circuit de Barcelona - Catalunya el proper mes de 
novembre, concretament els dies 14 i 15. Seran dues carreres en les quals els tres pilots esmentats 
no tindran l’opció de fallar.

Servei de premsa.

Resultats Clio Cup 2015 - Circuit de Xèrez.

Entrenaments cronometrats.
1-Mikel Azcona. 2’09”613, 2.-Jordi Palomeras, a 2”621, 3.-Nicolas Milan, 2”690, 4.-Fabio Mota, a 
3”547, 5.-Alfonso Sangrador, a 3”647.
1ªCarrera.
1.-Rafael Villanueva, 37’38”709, 2.-Nicolas Milan, a 0”942, 3.-Mikel Azcona, a 5”170, 4.-Àlvaro 
Vela, a 25”737, 5.-Àlex Royo, a 26”054.
2ªCarrera.
Mikel Azcona, 25’09”663, 2.-Rafael Villanueva, a 1”624, 3.-Jordi Palomeras a 2”130, 4.-Nicolas 
Milan, a 3”798, 5.-Alfonso Sangrador, a 12”158.

Mikel Azcona lluitarà pel títol de la Clio Cup 2015 
en el Circuit de Barcelona - Catalunya.


