
Yuriy Makushin-Marc Carol (Seat León - Baporo Motorsport) van passar, en qüestió de minuts, de 
liderar la divisió 1 (D1) de l’última cita del Campionat d’Espanya de Resistència (CER) a perdre tota 
opció de seguir competint en el Circuit de Barcelona - Catalunya.
Un doble toc que li van donar per darrere al pilot rus, va ser el motiu de l’abandó, quan Makushin 
acabava d’iniciar el seu relleu. En aquells instants Makushin-Carol es trobaven entre els millors de 
la D1 després que el pilot andorrà protagonitzes una primera hora i escaig de carrera  espectacular.

Precisament els fills de Yuriy, Evgeniy i Zakhar, que han compartit de manera alterna el volant del Seat 
León de Baporo Motorsport amb Carol durant la temporada, van aconseguir una meritòria segona 
plaça després de protagonitzar una prova molt regular.

Per Carol va ser una llàstima haver d’abandonar, en aquells instants una posició en el podi semblava 
assegurada, així comentava l’incident: Va ser a la zona de l’Estadi, un rival que venia per darrere 
el va treure de la pista rebotant contra el mur i tornant a l’asfalt amb tan mala sort que un altre 
rival el va tornar a impactar. Veient les diferències que teníem en aquells instants, estic con-
vençut que haguéssim acabat les 2 hores de competició en el podi.
Segons Carol, fins a l’instant d’incident esmentat, la carrera havia transcorregut amb bones vibracions 
per als seus interessos: En els entrenaments cronometrats vaig aconseguir la pole de la D1. La 
mitjana dels dos cronos ens va situar una mica endarrerits a la graella de sortida, però estava 
convençut que podia remuntar. En la carrera vaig sortir a per totes i al moment de cedir el 
volant a Yuriy anàvem en la 2ª posició de la classificació absoluta. Després ... són les carreres 
i precisament un dels riscos que hi havia en aquestes 2 hores del Circuit, era la gran quantitat 
de vehicles en pista i sobretot les prestacions tan desiguals dels mateixos.

Així doncs, final inesperat del CER 2015 per a Marc Carol i excel·lent resultat pels quals han compartit 
volant amb ell aquesta temporada, Evgeny i Zakhar Makushin.

Servei de premsa.

Yuriy Makushin- Marc Carol abandonen 
l’última cita del CER 2015.


