
El Campionat d’Espanya de Resistència (GT-CER) de la present temporada va superar el seu equador amb 
la disputa del 3r meeting, en el Circuit de la Comunitat Valenciana.
Els pilots de l’equip PCR Sport van tenir, en general, una excel·lent actuació i es van veure recompensats amb 
diverses pujades al podi de l’escenari esmentat. Destacar els triomfs, en la 2a carrera, de Mayola-Gutiérrez 
(Ferrari 498) a la categoria GT i la del pilot de Qatar, Abdulla Ali Al-Kheifi, que al volant d’un Cupra TCR va 
aconseguir completar el seu debut en el CER amb un triomf.

Destacar que aquests triomfs es van completar amb una no menys brillant actuació en la primera de les car-
reres disputes. El tàndem Mayola-Gutierrez ja es van situar a les portes del triomf (2a posició), mentre que 
Al-Kheifi va quedar a menys de 1” de tancar la seva primera competició a València amb un podi.

Per la seva part el tercer vehicle de l’equip de la Torre d’Oristà, Vicente Dasi - Unai Urrabarrena (Cupra TCR), 
no va tenir la sort del seu costat i es va veure relegat, en totes dues carreres, a les posicions que tancaven la 
classificació.

En l’aspecte climatològic, cal destacar les altes temperatures que van haver de suportar tots els presents en 
el traçat valencià. Sens dubte, un test molt dur tant per als equips com per a les mecàniques.

Pep Codinach (PCR Sport) va valorar de manera molt positiva la participació dels seus equips en la cita va-
lenciana del GT-CER, aquestes van ser les seves impressions: Hem competit bé i hem estat sempre en 
posicions de podi amb el Ferrari. Per la seva part Al-Kheifi ha demostrat que en un campionat amb una 
mica menys d’exigència que el TCR Europe pot lluitar per les posicions d’honor.
Sens dubte un cap de setmana molt positiu que no vam poder arrodonir del tot, amb una bona classi-
ficació de Dasi-Unai .

El GT-CER comença les vacances estiuenques. En aquesta ocasió, serà un llarg període d’inactivitat per als 
habituals d’aquest campionat. La pròxima cita serà a mitjans d’octubre (dies 12 i 13) en el Circuit del Jarama 
(Madrid).

Servei de premsa.

Bon nivell competitiu dels pilots 
de PCR Sport, a Xest


