CRÒNICA 8a CURSA RESISTARRACO
SLOT CLUB TARRAGONA
18 al 20 d’octubre de 2019

... I arribem a l'última cursa de l'any, després d'alguna temporada en
blanc, RESISTARRACO, el campionat provincial, visita la nova pista de
Slot Club Tarragona, circuit més curt que l'antic, però amb les corbes
que caracteritzen el seu traçat.

Aquest cop, 16 equips van córrer repartits en els tres dies de cursa,
el primer, divendres 18 es van presentar en pista 5 equips, dels quals
3 eren "de casa", Filipandis, Interceptors, i Porta Team. Com forans
Mont-roig 69 i els reusencs Mirakbe Revelació. Mañas Team no va
poder presentar-se a la línia de sortida.

El novell equip Interceptors (Jordan i Toni), coneixedors de la pista
van començar molt forts, ja que el jove Jordan es va posar al

capdavant pugnant amb els veterans i experimentats Mont-roig 69
(Santi i Jordi) que finalment es portarien
de carrer la màniga amb una boníssima
carrera, malgrat conèixer molt poc la
pista. Filipandis (Markus i Cesar) van ser
la creu de la moneda, ja que una avaria
en el pinyó els va castigar amb unes 100
voltes perdudes, sobretot en el primer
carril i part del segon, relegats finalment
a ser el fanalet vermell del cap de
setmana. Porta Team (Jordi i Xavi) no va tenir problemes durant la
cursa i pel poc temps que han rodat van fer un bon paper. Finalment
Mirakbe Revelació (Eliot i Abel) fent molt bona cursa tot i tenint
alguns problemes en el carril 1 van marcar els temps necessaris per a
ocupar la 2a plaça de la màniga.

Dissabte tarda s'organitzava
la segona cursa, a la qual
malauradament no van poder
assistir
Torre
Team
per
motius
professionals,
no
obstant això 4 equips van
disputar aquesta màniga. Dos
equips vinguts del Delta, Els
de Sempre (Toni i Paco) i
Terres de l'Ebre (Fede i Jordi),
Vilabella2 (Jorge i Jordi) i ACME (Fernando i Sergi). Malgrat ser
només 4 equips, era molt interessant aquesta màniga, ja que Els de
Sempre pretenien revalidar algun lloc al pòdium final, i sobretot
perquè Terres de l'Ebre i ACME empatats a gairebé tot, es jugaven un
lloc per pujar a la divisió dels PRO, i
la cursa ens va tenir atents fins a
l'últim carril, encara que Los de
Sempre, de seguida es van fer a la
pista i van marcar els millors
temps, tant Terres de l'Ebre com
ACME van rellevant-se en la segona
posició, a cada carril. Finalment,
ACME es va endur el gat a l'aigua, i
l'any que ve correran amb els PRO,

ocupant la segona plaça dels ascensos. Vilabella 2 va acusar el
desconeixement de la pista i finalment van ocupar l'última plaça de la
màniga.

Arribem a la 3a mànega de diumenge, la definitiva, la mare de totes

les batalles, 7 equips en competició, màxima competició, Soy
Leyenda (Alfons i Jordi), gairebé campions abans de començar,
MIrakbe Sloting Plus (Roger i Pep), arribaven empatats a punts que
no a triomfs amb els ebrencs Los de Sempre, Tremendus TRT (Pujol
pare i fill), a pocs punts dels segons, Vilabella (Marcel i Xavi) també
molt a prop encara que amb poques opcions per pujar al pòdium, TRT
(Ramón i Javi) en posició còmoda de la taula, TRT Revelació (Jaume i
Victor) ja ascendits al grup PRO i JAMAX Team (Jaume i Max). Des
dels primers metres
de
la
cursa,
Tremendus TRT dels
Adrià Pujol van anar
marcant terreny i
distanciant-se dels
seus rivals, menció
especial
a
la
revelació del torneig
Adrià
Pujol
Jr.,
donant tota una lliçó
de
pilotatge
i
marcant el millor
temps
de
la
competició amb 9,18 de volta ràpida, incontestable. Gràcies a
l'experiència i els consells d'Adrià Pujol pare, van guardar mecànica
fins al final de la cursa, de manera que donats els resultats, finalment

van pujar al 2º lloc del
pòdium. Van treure 9
voltes a Soy Leyenda,
Mirakbe Sloting Plus i
Vilabella quedar en la
mateixa volta però la
coma va afavorir als
primers ocupant el
tercer lloc en el calaix
del podi final. Per
darrere TRT amb 897
voltes TRT Revelació
895 i Jamax Team
amb 866 voltes.

I sobre les 13,30h. es va donar per finalitzada l'última carrera
d'aquest 2019, des Slot Club Tarragona agraïm el bon rotllo de tots
els equips i esperem tornar a gaudir del hobby l'any que ve en aquest
campionat provincial.

