RESISTARRACO INFANTIL 2015
PRIMERA PROVA. ATENEU SLOT VILOBÍ
Les noves instal·lacions d’Ateneu Slot a Vilobí van ser un marc ideal per encetar la temporada
2015 del Resispeques. Rècord de participació amb 20 nois i noies i una excel·lent organització
gràcies a la implicació de molta gent del club.
Hem seguit amb el mateix format que l’any passat: sorteig dels cotxes entre els inscrits, tres
minuts d’entrenaments en cada pista i cinc de cursa amb els cotxes Reynard de Sloting Plus
decorats per Masip Competició.
Una participació amb un ampli ventall d’edats,
des dels 4 fins als 13 anys. I molts debutants, la
majoria, perquè només set joves habituals de la
temporada passada continuaven. Evidentment,
aquest demostraren un nivell superior
classificant-se en el top 10.
Per no allargar encara més la competició, es va
optar a suprimir la pole i es van confeccionar
les tres mànigues en base als temps
d’entrenaments.
La primera màniga fou dominada des d’un principi per la Carla Masip, que amb les 108 voltes li
va permetre ocupà l’onzena posició de la classificació final. En segon lloc, l’Adrià Sagrera a tres
voltes de la Carla. A una certa distància, el trio Sílvia Cusí, Nil Torres i Uriel Torrent s’anaven
alternant segons les bones voltes fins a aquesta posició final. Els dos darrers pilots, també els
més petits, contentíssims de poder fer tantes voltes en un gran circuit.
El nivell pujà en la segona màniga, menys caigudes i més rapidesa. Ferran Valls la va guanyar
després d’un frec a frec amb l’Àlex Ramal, tota la cursa igualats només decidit en el darrer
carril on l’Àlex va penalitzar més i va perdre dues voltes per acabar 126 a 124 voltes. A quatre
voltes trobem al Pau Pons, un altre bon pilot que ocupà el 8è lloc final. El quart lloc de la
màniga trobem a Daniel Cusí, que amb 110 voltes realitzà una cursa tranquil·la en terra de
ningú. Seguidament, trobem a l’Anna Quílez i el Marc Torrent que van completar 99 i 95 voltes
respectivament. Tancà aquest grup un Biel Torrent més desencertat que els seus companys.
La darrera màniga amb els millors pilots no
defraudà a aquells que coneixen aquests petits
pilots i alhora va sorprendre als que els veien
per primer cop. És tot un espectacle! Ja tenim
un primer guanyador, el José M López què com
a bon coneixedor de la pista va obtenir una
victòria amb molta solvència marcant tots els
millors temps de cada carril i completant 147
voltes. L’únic pilot que el va poder seguir (de

lluny, a cinc voltes) fou en Joan Pallejà, que també comença molt fort en la defensa del títol. A
una considerable distància, tres pilots lluitaven pel tercer esglaó del podi. Constants canvis de
lloc fins que l’Adrià Pujol (133 v) va fer valer una major regularitat superant en una volta al
Marc Torà i, aquest fins al darrer carril no va poder respirar tranquil per desempallegar-se de
l’Aleix Orpí. Tancà aquest grup l’Álvaro Mateo
que amb 114 voltes es va despenjar molt dels
llocs privilegiats.
Només resta donar les gràcies i l’enhorabona a
Ateneu Slot, als patrocinadors Sloting Plus,
Masip Competició i Aloyshop. I molt
especialment a aquests nois, noies, nens o
nenes que juntament amb els pares, mares i
acompanyants han gaudit d’una tarda
magnífica.

