CRÒNICA 8ª CARRERA RESISTARRACO 2012
RTC Cambrils 26, 27 i 28 d’Octubre
L’última cursa es presentava amb pocs participants i lamentant alguna baixa d’última
hora com els Pitlane, Vilabella 1 i RTC Mendo X, que segur haguessin donat més
emoció a l’ultima cursa del campionat.
La màniga del divendres es presentava amb
4 equips, donant la sorpresa l’equip Dodot
Team encapçalant les 20 primeres voltes
per davant dels altres equips molt més
experimentats, però mica en mica van anar
ocupant la seva posició normal quedant
últims de màniga. La lira 2 com sempre va
mantenir un ritme molt bo durant tota la
cursa destacant-se de Mont-roig dos que va quedar a 12 voltes per darrere i de
Pandols a 33 voltes. Ràpidament van quedar assignades les posicions finals, cadascú
anava al seu ritme sense lluitar per posició amb l’equip de davant ni de darrere.

La màniga de dissabte comptava amb 3 equips, Aloy Tarragona, Mirakbe i Sexbomb.
De bon principi tots tres equips van sortir molt ràpids anant per davant Aloy Tarragona
amb la participació freda i sense cap distracció de Mec. Mica en mica Sexbomb amb
un ritme infernal es posava al capdavant, posició que ja no va deixar marcant un total
de 442 voltes difícils de superar. Per darrera Aloy Tarragona amb un molt bon ritme va
acabar a 15 voltes dels primers, Dino i Mec com uns rellotges sense caure massa.

Mirakbe Sloting plus també va realitzar una molt bona sèrie, anant molt ràpid tant pels
cantos com per les centrals, potser les excessives caigudes els van penalitzar.
Diumenge matí arrenca amb Mirakbe 2.0,
RTC Llusito i Fòssils, aquests diplodocus
van marcar el ritme de la mànega anant
molt ràpids, queien poc i fent uns cantos
l'Òdena que no s’ho creia ni ell. El cotxe els
va respondre molt bé, així com el dit
d'ambdós pilots. La lluita però va estar
aferrissada entre els Llusito i els 2.0, amb
algunes caigudes però amb els cronos que
caracteritza al Pep Planas, fent una feinada
pels cantos anaven volta amunt, volta avall.
Al final de la mateixa els fòssils ja estaven
molt distanciats i els altres 2 equips van
protagonitzar un final on la darrera volta es
va decidir per una caiguda, donant el lloc pel davant als Llusito.
En acabar la primera màniga de diumenge arranca la darrera del campionat, dues
hores que determinarien el pòdium final del campionat. Es jugaven la segona plaça de
la general els Metal, sabent d'avantmà el que havien fet els Sexbomb el dia abans.
L’objectiu de Metal era quedar entre els sis primers del cap de setmana per mantenir la
posició a la general del campionat, malauradament per ells l’elecció del cotxe no va ser
encertada perdent gairebé vint voltes en la primera mànega per diferents pèrdues dels
cargols de la carrosseria. Tot i això en cap moment van perdre les maneres, l'humor es
va estendre i s'ho van prendre com el que són, uns autèntics cracks. L'equip del Faro i
el Sendra, els campions d'aquest any,
marcant com ja és habitual el ritme de cursa
i fent la seva a la màniga. Els de Vilabella
anaven tranquils, sense caure i sumant
voltes, un Pintinyo ballador dalt sobre
l’empostissat i un Marcel serè com ningú
posaven punt i final a la cursa de Cambrils,
així com al Resistarraco 2012.

Tots els membres de RTC Cambrils volem agrair la presència, així com el bon ambient
a tots els equips, esperant haver estat a alçada que requereix un campionat com
aquest.
Salutacions i ens veiem el proper Resistarraco 2012+1

