
Les sensacions inicials en la Michelin Endurance Series (MES) van ser excel·lents. Tant 
a les mànegues d’entrenaments lliures (dues sèries de 1h45’) com a la de cronome-
trats (45’). Harri Arruabarrena-Aristi-Masdeu van mostrar un ritme excel·lent que els va 
portar a marcar el millor temps dels entrenaments oficials amb un registre de 1’49”451.
L’inici de les 3 hores de competició va seguir en la mateixa línia. Aristi es va situar líder 
entre els vehicles de la D3 i va anar augmentant el seu avantatge a mesura que trans-
corria el primer terç de la prova. Així doncs, Harri Arruabarrena agafava el volant del 
Seat León en una còmoda primera posició i amb les millors perspectives per aconseguir 
el triomf.
Però tot es va torçar en la primera volta del relleu de Harri i va anar de la manera més 
sorprenent. Un toc amb el seu germà que no el va veure en el moment en què l’estava 
adelantant.
Les conseqüències van ser nefastes per Harri que va haver d’abandonar la prova quan 
era capdavanter destacat de la D3, mentre que Unai, més enrrere en la classificació, 
podia continuar en competició.
Durant la cerimònia de lliurament de trofeus resignació per al menor dels Arruabarrena 
que veia com la mala sort contínuava al circuit de Navarra. Unai al podi, com cavía 
esperar, tampoc se sentia satisfet del final d’un cap de setmana que va començar molt 
bé i va acabar...  

Cap de setmana tens per a PCR Sport 
al circuit de Navarra.

Els Clio de PCR Sport no van tenir l’estrena esperada.

El primer meeting de la temporada en circuits d’asfalt es va saldar, per a l’equip PCR 
Sport, amb un podi en la Divisió 3 (D3) en les 3 hores de Navarra, primera cita de les 
Michelin Endurance Series, aconseguit per Unai Arruabarrena-Vigiola-Dasi.
Pel que fa a la Clio Cup, també primera cita, Leo Saban i Santi Navarro es van situar 
entre els deu millors de la tercera i última carrera. Cal destacar, així mateix, la quarta 
posició de Navarro en els entrenaments oficials d’aquest inici de la Clio Cup.

Mala sort en l’inici de les Michelin Endurance Series.

A les mànegues d’entrenaments oficials, Santi Navarro es va situar en unes esperança-
dores 4ª i 7ª posicions respectivament que feien preveure la possibilitat de lluitar per 
les posicions capdavanteres. No va estar tan afortunat Leo Saban en la seva tornada als 
circuits, sempre va estar en la part baixa de les classificacions.
Malgrat tot la continuació del meeting no va complir les expectatives previstes.
En la primera carrera, tant Navarro com Saban van perdre tota opció a competir en el 
mateix inici. Navarro en la mateixa sortida i Saban en un toc a l’inici de la segona volta.
A la segona carrera, Navarro va tornar a tenir problemes en la sortida mentre que Saban 
va aconseguir completar les 10 voltes en la desena posició.
La carrera que tancava el meeting, programada a 20 voltes, va ser la que va demostrar 
que tant Navarro com Saban tenen molt a dir en les properes cites de la Clio Cup 2014.

Servei de premsa.


