CRÓNICA 8ª CARRERA RESISTARRACO 2010
Slot El Centre Llorenç 1,2 I 3 D’OCTUBRE
El primer cap de setmana d’Octubre es van donar cita a Llorenç del Penedés un total de 15
equips per tal de disputar la penúltima proba del campionat 2010.
La cursa estaba marcada per la disputa que
hi había al front de la classificació amb un
total de 4 equips lluitant per el campionat.
Començava el divendres nit amb dos dels
favorits a la victoria final, La Lira 1 i La Lira
2.
La Lira 2 van comencanr descansant i cuan
van entrar a la pista 1 ja van deixar clar el
que venien a fer amb un 8.80 de volta
rapida que al final nomes podria ser superat
per un parell d’equips, llastima de alguna
caiguda mes del compte sino el podium
agues estat a l’abast.
La veritat es que no van fallar a la seva màniga col·locant-se al cap de dalt de la clasificacio la
Lira 2 que ja li treia 14 voltes a la Lira 1.
El divendres cal fer menció especial als dos equips de Caos que feien la seva primera incursio
dins la velocitat, i no ho van fer gens malament competint devant de pilots tant experimentats
com els dos equips de La Lira.
Dins d’aquest equips cal destaca especialment al Oscar, un nen de 10 anys competint amb
pilots amb experiencia dins del món de l’slot i veure com ell i el seu pare anaven segons a la
primera mànega.
L’Òscar Serraturrel pertany al club CAOS
d’Olivella i es dedica al ralli. Aquesta cursa
era la seva primera participació en un
campionat de renom com és el Resistarraco i
cal dir que va fer un molt bon paper.
Felicitats Òscar.
Arrivem al Dissabte tarda on dos equips van
disputar una maniga deslluida per la falta
d’un parell d’equips de Reus.
Els locals Slot Music i els Rios Crushers van
enfrontarse amb una pista molt neta en cuan
a trafic es refereix i sense cap més
contratemps els locals es van endur la victoria final amb una excepcional pista 1 on van fer
record de voltes de tot el cap de semana amb 180 voltes i es colocaben primers a la
classificació general provisional a l’espera de les dos mànigues restants.
Divendres a la nit es donaven cita els equips de Slot Montroig i els dos locals de Almogavers i
Sempre de festa.
Una màniga que va estar molt divertida on l’equip Sempre de Festa es va destacar des d’un
començament i la lluita va estar entre Slot Montroig i Almogavers, aquets úlims podien haver

superat a l’equip de Montroig, però unes caigudes inoportunes els van fer perdre unes voltes
que els hi treien l’opció a la segona plaça de dissbate nit. Sempre de festa va guanyar la
màniga amb 23 voltes sobre Slot Montroig i també es va colocar líder provisional a la general i
marcant el que a la fi seria la volta rápida en cursa amb un estratosferic 8,472 a la pista 3.
Arrivem al diumenge al mati on es preveía
una lluita entre Mospmis Metal i el locals i
liders del campionat El Centre a Sac.
La mániga va començar amb uns petits
problemes amb el software de la cursa, cal a
dir que estaven de estreno del nou programa
de Tic Tac Slot i la falta de temps per provarho mes a fons va ser la culpable, tot i aixo no
va haber mes problemes que el retras de 10
minuts en l’inici de la prova.
La màniga va començar amb Mospmis Metal
per la pista 1 que feien una molt bona
màniga, sense sospitar el que els vindria després i que els apartaría definitivament de lluita per
la victoria i fins i tot pel pódium.
El Centre a Sac va arrancar descansant i quan van entrar per la pista 1 van arrencar amb una
màniga que els feia colocar-se entre els tres primers de la general. A la segona màniga va
venir la davallada del equip de Mospmis amb 149 voltes (problemas diversos al cotxe) i que
juntament amb una excelent mániga del Lugi, feia que els locals es coloquesin primers en
l’estimacio final, i aixi va ser, al final El Centre ASAC van asolir la victoria amb 719 voltes que
els reafirmaven al liderat del campionat havent guanyat ja 3 curses en el que portem de
campionat
Els altres tres equips del diumenge es van enfrontar amb una bonica lluita entre Evotec
Vilabella i Evotec i que finalment es va endur els nois de Vilabella. L’equip de Reus es va
despenjar de la lluita amb unes mànigues molt discretes totes elles, la falta d’entrenament es
va notar.
Un cop acabada la cursa i actualitzada la
classificació general, l’equip El Centre a Sac
s’ha proclamat campió del Resistarraco 2010
a falta de la cursa de Cambrils, on aniran
sense cap pressió pero amb la consigna de
fer valer el que durant tot el campionat els ha
fet estar a dalt de tot, la seva competitivitat.
Fins aquí la crónica de Llorenç, ara ens
veurem a Cambrils els dies 10, 11 i 12 de
Desembre.
Gràcies a tots per haver vingut.

