
 

CRÒNICA 9ª CARRERA RESISTARRACO 2015 

SLOT SALOU 13, 14 I 15 DE NOVEMBRE 2015 

26 equips per córrer el Resistarraco i veure qui finalment s’emportarà la victòria a la General i 

configuració de les posicions finals . . . 

Divendres nit 

La cursa es va desenvolupar sense cap 

problema, bon ambient i personatges mítics es 

varen retrobar després de molts anys. Només 

començar els Sloting XX (9) amb els dos Xavis, ja 

varen començar a repartir estopa per la pista 

baixant de 13 segons per la pista 1.  Molt ràpids, 

però molt irregulars, les sortides els varen 

penalitzar força, tot i així, bona cursa. En segon lloc, l'equip Camroig (12), compost per Sito i 

Lluís, més regulars, però no tan ràpids. A continuació Test Team (13), pegadets a Camroig , 

mítics, en la seva última cursa abans d'un parèntesis, els anys que sumen els dos, son molts i 

comencen a pesar... Esperem tornin ben aviat. En quarta posició de mànega, Plats Bruts (20), 

cinquè els clàssics Mañas team (23), els mítics Village Peoples (24) Sisens, i tancant la 

classificació els Pandols(26). 

Dissabte tarda  

Mànega de cinc equips, la majoria de Tarragona, 

bon ambient i amb un equip top 5 (Vilabella). La 

cosa va començar bé per Vilabella, pel carril 5, 

Marcel Rovira, va començar fort amb 108 voltes, 

encapçalant la cursa, però no es va sentir 

còmode en cap moment, no va tenir el dia, 



d’excel·lent va baixar a Notable baix. El que si va triomfar, es el seu company Xavi Aguadé que 

va fer una cursa extraordinària. Mentre Vilabella (11), anava avançant, la segona posició, se la 

varen jugar els Filipandis (17) i l'equip de moda, pare i fill, Porta Team (19). La Lira 3 (22) i 

l'equip de la capital Xavi's Team (25) tancaven la classificació. 

Dissabte nit  

Arribava una de les tandes amb més Glamur, 3 equips locals, junt amb els líders, fins aleshores, 

més Reuslot, Acme i Colldesom, completaven la tercera mànega. Gran nivell el que varen 

demostrar els "Soy Leyenda" (1) fent una autèntica exhibició, Alfons Unda i el pilot franquícia 

de Salou, Jordi Òdena (Dolor), no donaren opció a cap equip, fent-se amb el primer lloc de 

carrer. En segona posició, Jau Team (3) amb un ritme espectacular, varen fer pòdium donant la 

gran sorpresa, els hi va anar d'un pel, ja que Vastard Slot (4) es va quedar a dos metres de  Jau 

Team, amb una espectacular remuntada els 

últims dos carrils. Els líders Mirakbe Sloting 

Plus(7), varen fer una gran cursa, però el 

Handicap de -10 tombs que arrastraven, era un 

autèntic pes llastrat. Per desgràcia per ells, 

tornen a quedar sots campions, a pesar d'haver 

estat més a prop que mai de guanyar, l'any que 

ve. Reus Team (16), va ser el cinquè classificat, 

Colldesom (18) i Acme (21) ho varen fer força bé. 

Diumenge matí 

7 equips per decidir el campionat, entre ells Sloting Aloy Shop (5) que acabarien imposant-se 

un altre cop i acabar primers a la general, de nou, el Tarragoní Alberto Faro i el Reusenc Ramon 

Sendra tornaven a guanyar amb molts entrebancs el campionat . . . Felicitats Campions . . . La 

mànega la guanyà els Pata Negra (2) amb un bon ritme, sense arriscar, poques sortides i fent 

valer l'etiqueta d'equip local. En segón lloc Sloting Aloy Shop (5) assegurant mecànica per no 

perdre el campionat, tercers Metal (6) amb un autèntic cotxe. El Carles i Cisco, varen fer uns 

temps espectaculars, sent els més ràpids de cursa, 12'29 a la pista 1. En quart lloc, el Sex Bomb 

(8) el Jordi Ferré, va fer pòdium, quedant tercer, empatat a punts amb l'Adrià Pujol.  Los de 

Sempre (10), amb molts problemes mecànics, no va poder repetir l'actuació de Tortosa, 

Mirakbe revelació (12) i Mirakbe Evolutión (13), varen tenir una lluita molt ajustada, que va 

mantenir l'emoció fins l'últim minut.  

Gran cursa la de Salou. Fins l'any vinent. Us esperem 


