
 

CRÒNICA 5ª CARRERA RESISTARRACO 2014 

SLOT VILABELLA 27, 28 I 29 DE JUNY DE 2014 

 

La pista de Slot Vilabella va ser l’escenari de la cinquena prova del Resistarraco i de la 

primera victòria de Mirakbe Sloting Plus. 

Amb dues baixes de darrera hora, la graella 

es confeccionà amb vint equips repartits en 

quatre mànigues.  Sis equips inauguraven 

el divendres amb dos ritmes diferents: 

Mirakbe Sloting Plus i Sloting Aloyshop 

pugnant per la victòria, i AF Slot, Dios 

Crushers Aloy, Mañas Team i Pandols 

lluitant en una altra lliga.  Sex Bomb 

s’adjudicà amb claredat la màniga del dissabte tarda mentre que Colldesom, Mirakbe 

69 i Los de Sempre mantenien una bonica confrontació a la qual no s’hi va poder 

afegir RTC Cambrils. La segona màniga del dissabte fou, en el seu conjunt, la més 

competitiva, però Mont-roig, N2O Slot, Jubilats Team i Vilabella també es trobarien la 

màniga amb més calor i més “pilotes”. I finalment cinc equips tancaren el diumenge en 

una màniga amb molta qualitat. Metal i Pisha Team lluitant per la cinquena posició de 

la general i Jau Team, Sloting XX i Vastard Slot per entrar en el top ten. 



En la classificació general, la família Mañas 

ocuparen la cua amb el seu ritme habitual, 

superats per poc pel Lluís-Mendo de RTC 

Cambrils. Pel damunt trobem a Pandols 

amb el seu inconfundible estil i a AF Slot 

que tastaven per primera vegada el tècnic 

circuit de Vilabella. Tres equips lluitaren per 

la catorzena plaça, ho decidí menys d’una 

volta. Els tortosins Colldesom s’imposaren a Mirakbe 69 en la mateixa màniga del 

dissabte, mentre que Dios Crushers Aloy es van veure perjudicats per un pinyó que 

fregava el neumàtic i que els va fer perdre sis voltes i cinc posicions a la general, fruit 

de la igualtat en aquesta zona mitjana.  

Vastard Slot van patir la pèrdua d’un cargol i no van 

poder mantenir la lluita amb uns intensos Jau Team 

que s’asseguraven l’onzena posició, i aquells gairebé 

perden el 12è lloc envers els Los de Sempre perquè 

només una diferència mínima de menys d’un metre 

els va separar. 

Els debutants a Vilabella Sloting XX van jugar força bé i obtenien la desena posició de 

la general a pocs metres d’uns regulars Mont-roig que van fer les mateixes voltes que 

Sex Bomb (amb nova parella), però va decidir la diferència del handicap  

Un parell més d’equips separats per poques “comes” van ser Metal i Jubilats Team. 

Metal va saber sobreposar-se a un fluix inici i superar a uns sempre ràpids Jubilats. 

Ja només queden els cinc primers. Les vuit 

voltes de handicap i un motor mandrós no 

van donar opcions a Pisha Team, un dels 

favorits a la victòria final. En quart lloc, uns 

solvents N20 Slot que sempre realitzen 

bones curses en aquesta pista. Tercer 

esglaó del podi per un altre favorit, Vilabella, 

però només optaren a guanyar en el primer 

carril, després el cotxe pujà dues o tres dècimes per volta i es tingueren que conformar 

a mantenir a ratlla a N20. Els líders del campionat, Sloting Aloyshop marcaren uns 

excel·lents registres de número de voltes i la millor marca amb un 12,10 però el 



handicap de deu voltes va ser decisiu perquè Mirakbe Sloting Plus s’alcés amb la seva 

primera victòria. El Roger Parera va completar uns bons carrils però el local Pep 

Planas ho va bordar, sobretot en el darrer carril, la pista 1, on va forjar i encarrilar el 

triomf. 

En definitiva, una vegada més la fama de “difícil” pista de Vilabella ha generat que les 

cinc primeres posicions estiguessin reservades a equips locals, semilocals i que hi 

entrenen habitualment. També ha quedat palès la dificultat de trobar uns bons 

neumàtics; que el nivell d’aquest campionat és altíssim, tant en preparació de vehicles 

com en pilotatge; i que el Mosler NSR segueix sent el millor i l’únic cotxe a la graella 

de sortida. 

Creiem que els 40 pilots van gaudir d’un bon cap de setmana slotista, moltes felicitats 

a tothom, des del primer al darrer. Esperem que us trobéssiu com a casa i fins la 

propera edició (amb cafè el diumenge matí!). 


