
CLOENDA RESISTARRACO 2021 

Els amics de Slot Reus van ser els amfitrions de la jornada de cloenda del campionat Resistarraco 

2021 celebrada el dissabte 27 de novembre. 

A partir de dos quarts de deu del matí anaren arribant els primers participants  tot passant llista al 

pica pica dolç gentilesa dels reusencs. 

Moltes salutacions, molt bla bla bla, moltes batalletes, moltes opinions de com hauria de ser el 

reglament 2022!!!, i va arribar el moment de la cursa-patxanga amb els cotxes Formula E gràcies a 

la cortesia de CC Slot 3D que va posar a disposició de tothom. Dotze pilots es van enfrontar al 

repte del format de cursa on hi ha un temps mínim per volta (en aquest cas 10.50) i que es 

bonifica amb voltes extres els temps ajustats a aquest límit i que penalitza els que roden per sota. 

És una cursa diferent on recompensa la diversió i la regularitat pel damunt de la velocitat. Els que 

es van apropar més al temps límit van ser el Javi Pino i el Toni amb 10.52 però el podi final el van 

completar el Roger, segon el Paco i tercer l’Aitor. 

A les mateixes instal·lacions també es va fer lliurament dels trofeus a les parelles que han ocupat 

les tres places del podi a les categories de GT1 i GT2 confeccionats per ACME Slot. 

Adrià Pujol Jr va rebre de CC Slot 3D el premi a les voltes ràpides de la temporada. I aquest 

patrocinador també va ser l’encarregat de realitzar els obsequis i el detall de regalar uns clauers 

als assistents. Tanmateix va fer acte de presència en Miquel Miret per repartir uns vals 

descomptes de Sloting Plus. 

Podeu mirar les fotos de la diada a l’apartat de Galeria d’imatges. 

 

Moltes gràcies a tots als amants d’aquest hobby i ens veiem al Resistarraco 2022!!! 

 


