6ena cursa RESISTARRACO 2012
Aloyshop La Lira, 6, 7 i 8 de juliol
20 equips es van donar cita a les installacions del club Aloyshop La Lira per disputar la
sisena cursa de la temporada 2012. La cursa, de tres hores de duració, es va disputar en
tres mànigues distribuïdes entre divendres nit, dissabte tarda i diumenge matí.
Divendres nit:
8 equips van escollir aquesta màniga i per tant van haber dues manigues de descans per a
tots els equips. El equips presents van ser: Pandols, Vilabella1, RTC Luisito, Mont-roig 2,
Pitlane Sport i tres equips locals, La Lira 1, 3 i 4.
Poca historia va tenir la maniga ja que Vilabella 1 amb Raul Sanchez (Aloyshop) i Alfons
Unda van rodar a un ritme stratosferic tota l’estona, sobre tot en Raul que va aconseguir la
volta rapida de la cursa amb 2 decimes de diferencia, ningú mes va aconseguir baixar de 11
en tot el cap de setmana. Aquest paio es un crack.
La segona posició va estar per l’equip de la Lira 1, en Marc Olivan i en Josep Vidal. Van
començar molt be, pero en veure el ritme que tenia en Raul a la pista de casa van acabar
patint un atac de nervis. Si no fos per aquesta circumstancia podrien haver optat per una
posició mes alta a la classificació final.
La tercera posició va estar per La Lira 3, bona cursa per aquest nou equip format per en
Michelle Terlizzi i en Sergi Gonzalez. En Michele va fer una bona cursa i en Sergi va
demostrar que millora cada dia que pasa, esperem que tingui continuitat i segueixi aquesta
linia ascendent.
La cuarta posició va ser per Pitlane Sport format per en Sergi Casanova i en Alfons Mon, a
principi semblava que plantarien cara per la tercera posició a La Lira 3 pero el
desconeixement del circuit per part de l’Alfons va fer que es perdessin ritme a partir de la
tercera maniga.
Per la cinquena plaça es van barallar Pandols i Mont-roig 2, aquest últim va treure avantatge
a les primeres manigues pero a meitat de cursa Pandols es va possar per davant per acabar
separats només per una volta a favor de Pandols.
La Lira 4 formada per en Arturo Solsona i en Joan Rodriguez va acabar en la setena posició.
Semblava que podia barallarse amb Pandols i Mont-roig 2 fins que van arribar a la pista 6 on
van perdre moltes voltes. Es un equip amb molt poca experiencia i tot amb això han fet
algunes manigues molt bones. Seguiu així.
La vuitena i ultima posició va estar per en RTC Luisito format per en Lluis Bel i en Sito
Mayenco. Tot i les manegues d’en sito, en cap moment van estar en posició de lluitar amb la
lira 4 tot i que despres de la pìsta 6 que van fer els de la Lira 4 havien quedat molt aprop
d’ells van tornar a caure.
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Dissabte tarda:
6 equips es van presentar a aquesta màniga, la llista d’equip inscrits va ser: Aloy Tarragona,
RTC Sex Bomb, Vilabella4, Mirakbe 2.0, Mirakbe Sloting Plus i La Lira 2.
La primera posició va ser per Aloy Tarragona, format per en Dino Ros i en Besay Porta, en
tot moment van tenir la primera posició sota control fruit de la maduressa d’en Dino i la
explosivitat d’en Besay.
L’equip local La Lira 2 va estar cuasi tota la estona a la segona posició, en Carles i en Jordi
no van tenir el seu dia, sobre tot en Carles que va patir molts problemes amb els
comandaments i que fins i tot va canviarlos en mig de la manega amb la perdua de voltes
que comporta.
Per la tercera i cuarta posició van lliutar RTC Sex Bomb format per en Meteo i en Jordi Ferre
amb els Mirakbe Sloting Plus format per en Roger Parera i en Pep Guillemat. Van estar tota
la estona molt aprop pero el començament fluixet d’els Mirakebe els van distanciar una mica
i tot i recuperar a la segona part de la maniga no va ser suficient. En cinquena posició es va
situar Mirakbe 2.0. En pep Planas i en Jordi Folch van estar tota la cursa en terra de ningu.
Alguns problemes de trenes van fer que en cap moment es sentissin agust.
Vilabella 4 format per la juventut de Vilabella, Joan Prim i Gerard Pons van fer la seva cursa
d’aprenentage, a veure si d’aqui un temps venen a millorar la seva posició.
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Diumenge matí:
A aquesta última màniga es presentaven 6 equips: Vilabella 2, Nottingham Presa, Mañas,
Metal, SS1 (els liders del campionat) i Pitlane test team.
SS1 no va defraudar i en tot moment va dominar la maniga, en Ramon Sendra i l’Alberto
Faro van alternar manigas molt bones amb d’altres de bones, solament un incident a la pista
3 que els va obligar a repasar el cotxe va possar una mica d’emocio, no per la maniga sino
per la segona posició de la cursa. De totes formes quan van renpendre la marxa es van
recuperar rapidament gracies a les manigues d’en Ramon.
Metal, format per en Cisco Salvador i en Carles Masip, i Vilabella 2, amb Xavi Aiguade i
Marcel Rovira es van barellar per la segona posició. Durant les tres primeres manigues
Vilabella 2 anava devant pero al arribar a la pista 3 van afluixar per anar perdent mica en
mica la segona posició devant del equip de Vilafranca que va ser molt mes constant.
Pitlane Test Team van aconseguir la 4 posició, tot i estar en la lliuta per la segona i tercera
posició, es va afluixar la corona del seu mosler en la penultima maniga i van perdre unes 20
voltes. Una llástima ja que en Miquel Miret i en Toni Parés estaven fent una bona cursa,
sobre tot en Toni que va fer manigues bonissimes.
Nottingam Presa i Mañas team, amb Ismael Mecader i Carlos Sanchez, i Jordi Mañas i Josep
Maria Mañas respectivament van fer la 5 i 6 posició de la maniga rodant en solitari tota
l’estona.
Resultats finals:
Un cop juntes totes les mànigues, Vilabella 1 va estar intractable seguit per els liders del
camionat i Aloyshop tarragona, els equips de casa van fer 4 i 5 deixant clar que amb els
equips que hi havien, el factor pista no es determinant.
En quan a vehicles cal destacar els dos Nissan de reprotec que va copsar les dues primeres
posicions, l’estrena del Saleen de Arrow Slot per part de dos dels equips de casa i la resta el
de sempre, uns quants radicals, un GT-One i molts Moslers de NSR.

Esperem que la organització estigues a l’alçada de les vostres expectatives i ens veiem a
Mont-roig per la 7ena cursa.
Moltes gracies a tots els equip per el bon ambient i per haver vingut a casa nostre.

Aloyshop La Lira.
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