CRÒNICA 7a PROVA RESISTARRACO
6 hores MONTROIG 14 i 15 d’octubre 2017
El passat cap de setmana, dies 14 i 15 d’octubre és van realitzar les primeres 6H de
resistència per equips dins del campionat Resistarraco.

La primera màniga és portava a terme el dissabte amb un total de 6 equips,
concretament els equips; Vilabella, Pata Negra, Test Team Sloting Plus, Los de Sempre,
Pandols i Mirakbé Revelació. Aquesta vegada com que feia poc temps s’havia realitzat
la cursa amb format normal del Resistarraco, és va donar només cinc minuts
d’entrenaments degut que la majoria de participants tenien apresa la pista. D’un bon
principi ja es va poder comprovar que la lluita estaria entre els equips de Pata Negra,
Vilabella i Los de Sempre, ja que els tres estan a les primeres posicions de la
classificació general, pel darrera feien la seva cursa particular els equips Test Team,
Mirakbé Revelació i Pandols. Tot anava correctament fins que l’equip Pata Negra
paraven a canviar motor, ja que els temps per volta a les pistes ràpides no sortien com
esperaven, fet que els feia perdre un bon nombre de voltes, que amb la suma del
handicap aplicat per la coordinadora els feia baixar de posicions i molt lluny dels

primers llocs, canviat el motor al cap de poc temps tornarien a parar diverses vegades,
degut que el cotxe no anava com volien, fet que provoqués que quedessin al final amb
sisena posició de la cursa i amb la problemàtica de tenir que jugar-se la segona posició
de la general a la darrera cursa que és realitzarà a la pista de La Lira. Per altra banda,
quan pràcticament tenien la plaça consolidada, l’equip Test Team Sloting Plus havia de
parar dues vegades degut a problemes amb la soldadura d’un cable del motor i també
comentar que l’equip Pandols també hauria de parar per fer el canvi de les trenetes. La
resta d’equips no tindrien cap problemàtica de mecànica i farien unes molt bones
mànigues, fet que els deixes amb les primeres posicions finals de la cursa, exemple del
mateix l’equip Los de Sempre que sense tenir el handicap de voltes per cursa faria que
quedessin com a primers classificats i guanyadors de la cursa.

El diumenge és realitzaria
la segona màniga, aquesta
vegada amb un total de 7
equips,
concretament;
Jamax Team, Mirakbé
Sloting Plus, Mirakbé
Evolution, Metal, Mañas
Team, La Lira ALL Stars i
Mont-roig 69. En aquesta
màniga també d’un bon
principi és veia el “pique”
entre els equips Mirakbé
Sloting Plus i Mont-roig 69
que a més patirien i molt
amb el handicap de voltes,

fet que marcaria el resultat final de la cursa. Comentar que l’equip Mirakbé Evolution
pararia vàries vegades, degut que per un accident amb un canvi de carril trencarien un
dels suports del eix davanter que en un principi quasi provocava la retirada de l’equip,
però amb sort i paciència van poder reparar i acabar la cursa. Per altra banda els
equips com Metal, Jamax Team i La Lira ALL Stars que no tenien tant entrenada la
pista, anessin familiaritzant amb la mateixa amb els transcurs de la cursa.

Al final, quedarien les següent posicions;
1r Los de Sempre amb un total de 1.169 voltes (sense handicap)
2n Mont-roig 69 amb un total de 1.164 voltes (amb 7 voltes de handicap)
3r Mirakbé Sloting Plus amb un total de 1.157 voltes (amb 10 voltes de handicap)
Des de Slot-roig felicitar a tots els participants de la cursa, pel seu bon rotllo i humor
que van fer molt divertida i entretinguda les dues mànigues de 6H i emplaçar-vos a
tots a la darrera cursa que és realitzarà els dies 10, 11 i 12 de novembre a la població
d’El Vendrell, concretament al club La Lira que decidirà les primeres places de la
classificació general.

