RESISTARRACO INFANTIL 2014
5ª PROVA SLOT VILABELLA 4 OCTUBRE 2014
Slot Vilabella, un dels clubs que més fomenten el
slot infantil, no podia faltar en el calendari del
Resispeques.
Deu pilots es trobaren en una de les pistes més
difícils, però van superar la prova amb una molt
bona nota.
Tal com es preveia, els dominadors varen ser el
Joan Pallejà i el Marc Torà, per la seva qualitat de
pilotatge i per ser assidus al campionat local. Van
ser els únics pilots en baixar a temps de 13
segons per volta. Impressionant a deu volts! Total igualtat entre ells, només trencada en
els darrers cinc minuts de cursa en què el Joan va aconseguir distanciar-se i obtenir la
victòria.
A continuació, un grup de 4 pilots, l’Adrià Pujol és
va mantenir durant tota la cursa en tercera posició,
però assetjat contínuament per l’Àlex Ramal fins
que aquest va patir un parell de sortides de més
que ocasionà que també perdés el quart lloc a
favor del José M López, que tot i fer una cursa
discreta es va mantenir sempre a l’aguait i així
superar els dos locals Àlex i Pau Pons. Aquest
sembla que està abonat a la sisena posició, en
aquesta ocasió també, però era tanta la igualtat
que entre ell i el tercer lloc que només els separà
poc més d’una volta.
La resta de pilots es classificaren ja a una certa distància. Setè i vuitè van ser el Roc
Boada i el Romà Pérez de Tudela, dos pilots vilabellencs que s’estrenaven al
Resispeques i que obligaren als habituals seguidors del campionat Adrià Doménech i
Álvaro Mateo patir el revirat traçat de Slot Vilabella
i ocupà les dues darreres posicions de la cursa.
Amb els resultats d’aquesta cursa s’han decidit els
dos primers llocs del campionat: ja tenim campió!
El Joan Pallejà. I ja tenim sotscampió: el Marc
Torà! Moltes felicitats a tots dos excel·lents pilots.
El proper 15 de novembre, a la pista d’Aloyshop,
darrera cursa del campionat on desvetllarem el
tercer lloc del podi. Els dos aspirants són l’Adrià
Pujol i el José M López que hi arriben empatats a
punts.

