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Agafem el relleu de Slot Tortosa per acollir a tots els equips a la pista de 

Cambrils, amb la novetat del nou reglament que es començava a aplicar 

en aquesta cursa i també ja tenim el handicap als 5 primers de la 

classificació. Moltes incògnites sobre els pneumàtics, motor i relació, per 

com afectarien al comportament del cotxe, i com es evident hi van haver 

algunes sorpreses com ara que no es van fer pilotes!!!. 16 equips han 

participat en aquesta cursa amb alguna baixa d’última hora. Molta igualtat 

com sempre en aquesta edició, en la que les caigudes han estat 

determinants per les posicions finals. 

 

 

 



Divendres nit: 

La primera cursa del cap de setmana compta amb 3 equips: Mañas team, 

Reus team i Mont-roig, amb la baixa de Crazy cars i Gallet a fons. Mont-

roig es va imposar clarament amb  559 voltes amb el seu nissan que els hi 

va anar molt be, una 

cursa molt neta i 

sense problemes. En 

segon lloc Reus team 

amb el reynard, feia 

una cursa en solitari i 

molt constant però 

allunyant-se poc a poc 

dels primers, i per 

últim Mañas team amb excessives caigudes va acabar en la ultima posició, 

el seu mosler era molt ràpid però no van saber treure el suc del seu cotxe. 

No hi van haver incidències a destacar en tota la cursa. 

 

Dissabte tarda: 

5 equips prenen part d’aquesta cursa: Sloting aloyshop, Mirakbe revelació, 

Los de sempre, Terres de l’Ebre i Pitlane slot. Aquesta mànega se la va 

endur Sloting aloyshop amb unes bones 590 

voltes que ja feien pensar per on anirien els 

“tiros” per voler guanyar en aquesta pista. 

Un ritme molt ràpid i constant però no del 

tot contents amb el seu nissan. En segon lloc 

Los de sempre començaven amb -9 de 

handicap, tot i això van fer una gran cursa 

situant-se a 14 voltes dels segons, i els hem 

de tindre en compte en la edició d’enguany. 

En tercer lloc Mirakbe revelació van donar la 

sorpresa rodant a un ritme molt ràpid i molt 

constant, amb un mosler que els hi anava 

molt be, van quedar a 2 tombs de Los de sempre. En quart lloc Terres de 

l’Ebre no es van sentir molt còmodes amb el seu cotxe, tot i així van fer 



una cursa molt regular. I per últim Pitlane slot ja va quedar una mica mes 

allunyat dels altres equips però realitzant una cursa sense problemes. 

 

Dissabte nit: 

Aquesta manega hi participen 3 equips: Metal, Pata negra i Soy leyenda. 

Amb la baixa d’última hora de Jau team. Aquí tornem a trobar handicap a 

2 equips i veient el nivell que tenen els 3 equips, segur que acabarien en el 

top 5 de la classificació 

general. La cursa la van 

guanyar Metal amb un 

ritme molt ràpid i un 

mosler que els hi va 

funcionar molt be. Es van 

emportar la volta ràpida 

del cap de setmana i també 

la victòria final a 2 tombs 

per sobre d’Sloting 

aloyshop. Segons van quedar Pata negra que començaven amb -5 però 

van fer una cursa molt bona i molt regular situant-se en la quarta posició 

final. I en tercera posició Soy leyenda també amb -7 de handicap, no va 

quedar content del tot amb el rendiment del seu mosler però van marcar 

581 voltes quedant a la cinquena posició final. 

 

Diumenge: 

La última manega del cap de setmana hi 

participen 5 equips: Vilabella, Mirakbe sloting 

plus, Sloting XX, Mirakbe evolution, i 

Aloyshop la lira MX. Aquí tornem a trobar 

equips amb handicap. La última manega la va 

guanyar Sloting XX fent una molt bona cursa i 

disputant la segona posició final, per últim 

van quedar al tercer calaix del podi a 5 voltes 

dels segons. En segona posició de la manega 

va quedar Vilabella, no molt contents amb el 



seu mosler al principi, però poc a poc van agafar confiança i realitzant un 

molt bon final de cursa. En tercer lloc Mirakbe sloting plus no van estar 

còmodes en tota la cursa, parant diverses vegades per modificar 

suspensions o basculació per millorar el rendiment del cotxe però no va 

donar resultat. En quart lloc Mirakbe evolution a un tomb per darrere dels 

seus companys tampoc no van estar molt còmodes amb el seu cotxe però 

van anar rodant mes constants i amb menys problemes. I per últim l’equip 

de la Lira també van tindre problemes amb el seu reynard i amb les 

trenetes, tot i això van fer una bona cursa i gaudir del circuit. 

 

Felicitar doncs a l’equip guanyador Metal!!! En segon lloc Sloting aloyshop 

i en tercera posició Sloting XX. Tots els membres de RTC Cambrils volem 

agrair la presència, així com el bon ambient de tots els equips, esperant 

haver estat a l’alçada que requereix un campionat com aquest. Salutacions 

i ens veiem a Pitlane slot el cap de setmana del 8 al 10 d’abril. 

 


