
PCR Sport va arribar al circuit de Catalunya amb grans expectatives, Álvaro Fontes podia aconse-
guir el títol de campió del CER 2015 mentre que Mikel Azcona tenia possibilitats de proclamar-se 
campió de la Clio CUP.
En una jornada llarga i dura de gestionar, l’equip de la Torre d’Oristà va aconseguir l’objectiu que 
perseguia Fontes, en aconseguir la tercera plaça de la seva divisió (D1), en la classificació final de 
les 2 hores del Circuit. En la Clio CUP, el pilot navarrès va haver de conformar-se amb el sub-cam-
pionat, després de fregar el podi en les dues carreres disputades en el traçat de Montmeló.

En el CER, Alvaro Fontes - Mikel Azcona, van estar entre els millors en la mànega dels entrena-
ments cronometrats, aconseguint una plaça davantera en la graella de sortida.
Fontes va realitzar el primer relleu i va controlar en tot moment als rivals que el podien inquietar en la 
consecució del seu objectiu. Per la seva banda Mikel, que venia de disputar la primera carrera de la 
Clio, va fer un relleu perfecte sense prendre riscos innecessaris pensant en el títol del seu company.
Harriet Arruabarrena - Antonio Aristi, van estar darrere dels seus companys d’equip, tant en els 
entrenaments oficials com al final de les 2 hores de competició. Sens dubte, van protagonitzar una 
excel·lent carrera.  Segurament, en unes altres circumstancies, haurien pogut lluitar pel podi final

Per a Pep Codinach la jornada no és pot dir que fos perfecte però si que es va apropar molt a 
aquesta qualificació, aquestes eren les seves paraules: En el CER teníem cinc cotxes en la grae-
lla de sortida i tots van entrar al parc tancat final. Hem passat per moments durs però al final 
hem aconseguit l’objectiu que perseguíem. Fontes campió.
En el cas de Mikel les coses es van torçar una mica en els entrenaments oficials, malgrat tot 
crec que va fer dues bones carreres, no valia la pena forçar, aconseguint un sub-campionat 
molt merescut.
D’aquesta manera PCR Sport segueix estant entre els millors aquesta temporada: De moment tots 
els fronts que vam obrir a principis de temporada els anem tancant en posicions de podi. 
Les GSeries d’Andorra (triomf de Nil Solans), la Copa de Catalunya de terra (triomf de Miquel 
Prat), l’Eurocup Seat León (tercer Mikel Azcona) ... els dos podis que hem concretat avui i 
estem treballant per veure si som capaços de fer el mateix en el mes i escaig que queda de 
competició.

A Codinach li queda finals d’infart en la Copa de Catalunya de Ral·lis d’asfalt (Albert Orriols) i en el 
Campionat d’Espanya de TT (Santi Navarro).

Servei de premsa.

Álvaro Fontes campió de la Copa d’Espa-
nya de Resistència 2015 (D1).
Mikel Azcona subcampió de la Clio CUP espanyola .


