RESISTARRACO INFANTIL 2014
4ª PROVA PITLANE SLOT REUS
Les excel·lents instal·lacions de Pitlane de Reus van ser testimoni de la cursa
més disputada i emocionant de la temporada.
En aquesta ocasió, quatre nous pilots
s’estrenaven en el Resistarraco Infantil
per confeccionar una graella de tretze
pilots que després dels pertinents
entrenaments es disposaren en dues
mànigues per completar els cinc minuts
per carril que consta la cursa.
Set pilots iniciaven la primera màniga, i
des d’un principi el debutant Pere Bricat
va marcar un ritme que ningú pogué
seguir. Les seves 95 voltes el posicionà en la setena plaça de la classificació
final. Per la segona posició i vuitena general, lluitaren tres pilots durant bona
part de la cursa i no fou fins al darrer carril on l’Adrià Doménech amb 87 voltes
pogué superar a l’altra debutant Júlia Pujol per només una volta. El tercer
implicat va ser el Daniel Cusí, però en el tercer carril es despenjà dues voltes
finalitzant amb 84, una bona estrena en el Resispeques. Al darrera seu es
classificà l’Àlvaro Mateo que cada vegada ho fa millor i que anant de menys a
més quasi atrapa al Daniel (83 voltes). Les dues últimes places se les anaven
intercanviant el Víctor Bricat, el més jove de tots, i la debutant Sílvia Cusí. Al
final tots dos donarien 70 voltes.

Tot seguit, la màniga amb els millors pilots no defraudar. El cinquè i sisè lloc
semblen reservats a l’Àlex Ramal (102 v) i Pau Pons (98 v). Tots dos
demostren un bon pilotatge i de mica en mica s’apropen als quatre magnífics
de la competició.
Adrià Pujol, Marc Torà, Joan Pallejà i José M López van oferir un gran
espectacle. Tots quatre van posar-se líders en algun moment o altre, però les
diferències no sobrepassaven una volta. Fins al quart carril, que la pista 6 va
penalitzà al José M i en el cinquè carril, el Marc ensopegà en la pista 1. Aquest
ja no va poder refer-se i s’acontentà amb 107 voltes i el quart lloc. Al contrari
del José M, que aviat va desdoblar-se amb l’Adrià i tenia el darrer carril per

recuperà menys d’una volta. Quins 5 minuts! El José M pel carril 2 apropant-se
pam a pam a l’Adrià que el tenia al costat (carril 1). Quina sang freda l’Adrià
aguantant la pressió! Va faltar temps! A la fi, poc més de 5 metres permeteren
a l’Adrià obtenir un segon lloc fonamentat amb la regularitat. Aquesta qualitat i
una cursa amb poquíssimes errades foren fonamentals perquè el Joan Pallejà
puges a dalt de tot del podi. Tres victòries en quatre curses el reafirmen al
capdamunt de la classificació general del campionat.
Volem agrair a TicTacSlot la cessió
d’una llicència del seu programa de
control de curses per poder organitzar
aquesta prova, al coincidir amb la
disputa d’un rally simultàniament a
Pitlane hagués estat complicat sense la
seva ajuda.
El proper repte d’aquests petits
campions serà l’exigent pista de Slot
Vilabella el proper 4 d’octubre.

