RESISTARRACO INFANTIL 2014
6ª PROVA ALOYSHOP VENDRELL 15 DE NOVEMBRE 2014
Un total de disset joves pilots afrontaven la sisena i
darrera cursa del campionat infantil que visitava les
mítiques instal·lacions d’Aloyshop en El Vendrell.
Els cinc pilots locals debutants en el Resispeques
s’agrupaven per córrer la primera màniga. Va tenir un
gran dominador, el David Basora que establia uns
espectaculars registres amb 88 voltes i volta ràpida de
10,17 que ningú seria capaç de superar, alçant-se amb
la victòria en la classificació final. A deu voltes de
diferència trobem a l’Adrià Nin que mantingué una
igualada lluita amb el Joan Alsina, però serien vuitè i
novè de la general. Els darrers llocs d’aquesta màniga i
també en els finals serien per Raül Sánchez que va saber remuntar l’avantatge inicial que li treia l’Aitor
Estevez per supera´l per només dos metres.
Els pilots de la segona màniga van oferir una cursa bastant semblant, així ho ratifica la posició que van
ocupar de la general: del dotzè al quinze lloc. El guanyador fou el Daniel Cusí després d’una aferrissada
lluita amb la Júlia Pujol, una miqueta més endarrere un Adrià Domènech que va penalitzar amb les dues
voltes perdudes en el primer carril. Darrera seu, l’altra gran noia, la Sílvia Cusí que prou bé ho fer en la seva
segona cursa.
Setanta voltes van superar els integrants de la tercera màniga. Uns
pilots més assidus al campionat i amb poques sortides de pista.
Aquesta vegada, el Pau Pons obtenia el primer lloc que li
representaria un excel·lent cinquè lloc final. Amb 78 voltes (una
menys que el Pau) trobem a un Àlex Ramal que ha evolucionat
ostensiblement el seu pilotatge. Com també el tercer pilot de la
màniga, la Álvaro Mateo que aprèn a córrer a un constant ritme.
Potser això li manca al Magí Llaberia, pilot amb uns molt bons
temps, però penalitzat per més
caigudes.

I arribem a la quarta, la màniga dels quatre millors pilots del
campionat. Ressaltar en José M López, com a coneixedor de la
pista va imprimir un fort ritme destacant-se dels seus companys
però sense el premi de la victòria final (es quedà a menys d’una
volta del David), però amb la satisfacció d’aconseguir el tercer
lloc del campionat al superar a l’Adrià Pujol, aquest no es va
sentir còmode en tota la cursa i es tingué que conformar en la
sisena posició de la general. Els dos campions, Joan Pallejà i
Marc Torà patien el handicap de no conèixer la pista, però foren
uns dignes competidors, obtenint el tercer i quart lloc de la
classificació final de la cursa.

Al finalitzar la cursa, es va fer el lliurament dels premis als millors pilots del Resistarraco Infantil 2014 de les
mans del Pep Aloy, Miquel Miret i Carles Masip, representants d’Aloyshop, Sloting Plus i Masip Competició.
Sense la seva inestimable ajuda no hagués estat possible la realització d’aquest campionat que ha aplegat
en les sis curses disputades un total de 32 petits grans pilots.
Moltes gràcies a tothom! Col·laboradors, clubs, pilots, pares i mares. I com tothom va expressar en el
berenar posterior fins l’any que vé!!!

