CRÒNICA 1a CURSA RESISTARRACO
SLOTRON AMPOSTA
Amposta, 29 i 30 de maig de 2021

Aquest passat cap de setmana es va celebrar la primera prova puntuable de la
Resistarraco a l'Slotron Amposta, amb un total de 18 equips participants,
després de 6 mesos parats, per culpa de la "ditxosa" pandèmia.
El dissabte al matí a la GT2 van
participar un total de 5 equips:
SLOTRON RR equip local, compost per
Rangi i Richard; VILABELLA, compost
per Pintinyo i Marcel; FILIPANDIS,
compost per César i Markus; DOBLE J
TEAM, compost per Xavi i Jorge; i
INTERCEPTORS, compost per Jornet i
Sebastián.
Abans de començar la carrera vam fer
el cafeter i donut reglamentaris.
A la primera mànega de seguida es van posar pel davant SLOTRON RR equip
local, seguit de VILABELLA, FILIPANDIS, DOBLE J TEAM i INTERCEPTORS.
La segona mànega fou liderada per SLOTRON RR, quedant amb les mateixes
posicions que en l'anterior mànega.
Durant la tercera mànega, continuava liderant SLOTRON RR, ja molt lluny de
VILABELLA. DOBLE J TEAM passa a la tercera posició, i FILIPANDIS baixava a
la quarta posició, seguit d'INTERCEPTORS, que continuava en cinquena posició.
A la quarta mànega continuava primer SLOTRON RR liderant la carrera. En
segona posició VILABELLA,
ja molt separat de DOBLE J TEAM, que es
consolidava a la tercera posició. FILIPANDIS cada cop tenia més problemes per

aguantar la 4a posició, i INTERCEPTORS
FILIPANDIS.

lluitava per intentar agafar a

A la 5a mànega, SLOTRON RR continuava primer, seguit de VILABELLA.
DOBLE J TEAM seguia en tercera posició, seguit d'INTERCEPTORS, que
aconseguia la 4a posició, i per últim lloc, FILIPANDIS.
La sisena i última mànega SLOTRON RR es proclama campió de la mànega
amb 873 voltes, seguit de VILABELLA, en 843 voltes. En tercera posició, quedà
DOBLE J TEAM en 792 voltes, en quarta posició INTERCEPTORS en 780 voltes;
i finalment, en 5a posició, FILIPANDIS, amb 770 voltes.
Un gran matí acompanyats dels amics de Tarragona, que era la primera
vegada que corrien a Amposta, els quals van fer bon debut.
El dissabte a la tarda, després de
dinar van anar arribant els
equips que feien falta de la GT2:
CAMPANES, format per Cano i
Rubén; EBORINES, format per
Vadó i Gerard; ACME CAOS,
format per Fernando i Aitor;
PANDOLS 3.0, format per Pere i
Ximo; TORRE TEAM, format per
Sebas i Javi; i l'equip local
SLOTRON LOS JORDIS, format
per Corbera i Giné.

La primera mànega fou liderada per CAMPANES, seguit de molt a prop per LOS
JORDIS. En tercera posició seguien EBORINES, molt a prop de LOS JORDIS. En
quarta posició ACME CAOS, En quinta posició, PANDOLS 3.0, i en últim lloc,
TORRE TEAM.
A la segona mànega CAMPANES seguia líder, seguit de LOS JORDIS i
EBORINES. En quarta posició pujava TORRE TEAM, seguit de PANDOLS 3.0, i
ACME CAOS.

A la tercera mànega continuen en 1a posició CAMPANES, seguit de LOS
JORDIS i EBORINES. ACME CAOS torna a pujar a 4a posició, seguit de
PANDOLS 3.0 que es manté en 5a posició, i TORRE TEAM baixava a última
posició.
A la 4a mànega seguia tot igual, amb CAMPANES de líder.
La 5a mànega va continuar amb el domini de CAMPANES, seguit de LOS
JORDIS, EBORINES, ACME, PANDOLS I TORRE TEAM.
I a la 6a i última mànega CAMPANES es proclama campió de la mànega del
dissabte tarda, amb 857 voltes, seguit de LOS JORDIS equip local, que van fer
una gran actuació, amb 833 voltes. EBORINES acabaven la mànega en 3a
posició, amb 828 voltes. En 4a posició, ACME CAOS amb 801 voltes. La 5a
posició l'aconseguia PANDOLS 3.0, amb 795 voltes, i finalment, en última
posició TORRE TEAM, amb 771 voltes.
Agrair la participació dels companys de Móra, que debutaven a la Resistarraco.
La primera plaça de la GT2 se la va emportar, SLOTRON RR, la 2a plaça
CAMPANES, i la 3a plaça, VILABELLA.

El diumenge al matí competien els equips de la GT1: FUNDACIÓ LEYENDA,
format per Alfons i el Dolor;
AVIACO RT, format per Toni i Paco;
PAMPIS4EVER, format per Sergi i Valen; TERRES DE L'EBRE, format per Fede i
Aguilar; RED BULL RACING, format per Javi i Eliot; BQ PAMPI, format per
Jaume i Víctor; i per acabar, TREMENDUS, format per Adrià i Adrià Jr. Abans
de començar la mànega vam fer un petit esmorzaret amb les pastes que va
portar el bo d'en Valen.
La primera mànega comença
liderant RED BULL RACING, seguit
de
FUNDACIÓ
LEYENDA,
PAMPIS4EVER,
TERRES
DE
L'EBRE, BQ PAMPI, TREMENDUS,
amb problemes mecànics, i per
última posició AVIACO RT, que
feia el descans.
A la segona mànega pujava a
primera posició PAMPIS4EVER
amb un bon Viper, seguit en 2a
posició per FUNDACIÓ LEYENDA,
que feia el descans. En tercera posició: RED BULL RACING, seguit de TERRES
DE L'EBRE, 4a posició, i AVIACO RT, que seguia guanyant terreny. En 5a
posició, BQ PAMPI, i per últim, TREMENDUS, que per problemes mecànics
abandonava la cursa.
A la tercera mànega FUNDACIÓ LEYENDA recuperava la primera posició, seguit
de RED BULL RACING, i en tercera posició pujava TERRES DE L'EBRE. En 4a
posició, PAMPIS4EVER, seguit d'AVIACO, que anaven en 5a posició, i en 6a
posició, BQ PAMPI.
La quarta mànega la seguia
liderant
FUNDACIÓ
LEYENDA. AVIACO recupera
terreny posant-se en 2a
posició,
seguit
de
PAMPIS4EVER, que pujava a
tercera
posició.
En
4a
posició, RED BULL RACING,
a qui li començava a costar
seguir el ritme altíssim de la
cursa. En 5a posició, seguien
TERRES DE L'EBRE, i en 6a

posició, BQ PAMPI.
La 5a mànega la seguia liderant FUNDACIÓ LEYENDA, seguit d'AVIACO.
TERRES DE L'EBRE puja a tercera posició, amb una espectacular mànega de
Fede, renovant el rècord de la pista amb un temps de 9.40 segons, seguit de
PAMPIS4EVER, que es posicionen en 4t lloc. RED BULLL RACING es posicionen
5ès, i BQ PAMPIS segueixen en 6a posició.
A la 6a mànega, FUNDACIÓ LEYENDA seguia amb 1a posició, seguit molt a
prop d'AVIACO. Llàstima que per un incident tècnic a la pista va perdre un tros
de guia del cotxe, i alguna que
altra
volta,
que
l'hagués
apropat més al primer. En
tercera posició es tornaven a
posar
PAMPIS4EVER,
en
quarta posició, seguit de
TERRES DE L'EBRE. En 5a
posició, RED BULL RACING, i
en última posició, BQ PAMPI.
A la 7a i última mànega,
FUNDACIÓ
LEYENDA
es
proclama
guanyador,
en
primera posició, amb 896
voltes, seguit d'AVIACO, amb
891 voltes. En tercera posició,
PAMPIS4EVER,
amb
887
voltes. En 4a posició, TERRES
DE L'EBRE, amb 886 voltes.
En 5a posició, RED BULL RACING, amb 883 voltes. Amb 6a posició, BQ PAMPI,
amb 847 voltes, i finalment, TREMENDUS, en 7a posició, que van abandonar
per problemes tècnics.
Des de l'Slotron Club Amposta volem agrair, aquest cop sí, la gran participació
d'equips de la RESISTARRACO al nostre club.
Ha sigut un plaer!

