CURSA RESISTARRACO 2016
SLOT CLUB TARRAGONA
( 14, 15 I 16 D’OCTUBRE 2016 )

Arribava la octava cursa d’aquest Resistarraco 2016 a la pista de Slot Club
Tarragona. Un total de tretze equips per 3 graelles, pobre participació per una
cursa que sobretot els dos darrers anys va estar un referent per les nostres
comarques. Per suposat, es poden treure moltes conclusions.
DIVENDRES 14 ( sessió nit )

Quatre equips participants, destacant l’equip de PATA NEGRE DE LUXE amb
Adrià Pujol i Mec candidats a estar en lo més alt del podi, no obstant després
de la seva participació en aquesta cursa tindran que posar totes les energíes
per poder recuperar-se. Situació extrañilla donat el coneixement de la pista per
part del capità d’aquest equip. No obstant, no van tenir problemes per anar a
dormir com liders de la cursa, marcant 705 voltes al final, que els van col.locar
al 3e lloc de la clasificació de la cursa.
Darrera va quedar MIRAKBE REVELACIÓ que no va tindre un bon
començament peró que van saver refer-se. Darrera PANDOLS 2.0 El Pere
Ferrer i el Pablo Grau amb la seva primera participació aquest any, van fer una
bona cursa, ultimament van fent-se amb la pista de Tarragona com la seva
propia i MAÑAS TEAM que va tindre algun problema amb el seu cotxe peró
amb una bona conducció van tancar la clasificació.

DISSABTE 15 ( tarda)

Tan sols tres equips per aquesta sessió, els tres de Slot Club Tarragona, SCT1
integrat per Cesar Espinosa i Jordi Porta, que és van imposar i provisionalment
van ocupar la 2ª plaça darrera de Pata Negra de Luxe, ACME i ACME Jr. Tots
fent una bona cursa,i demostrant coneixer la pista, encara que aquets últims
van tindré problemes técnics amb el seu cotxe. De tots era sabut que la tercera
sessió, la del diumenge portava als equips que van seguint normalment el
campionat i que el seu nivell técnic i de pilotatge els portaría a les primeres
posicions de la taula, com així va ser.

DIUMENGE 16 ( matí)
Aquí va destacar sense dubtes SOY LEYENDA, ( Alfons Unda i Jordi Odena)
que quasi podriem dir que va arrasar, tot i tenir un handicap de 10 voltes, en va
treure 9 de ventatge als seus perseguidors els MIRAKBE SLOTING PLUS,
(amb handicap de 8 voltes). El coneixement de la pista també els va ajudar
molt i matematicament es van proclamar campions d’aquest campionat a falta
d’una cursa, la de Mont-roig. No obstant, La sorpresa va ser l’avantatge
conseguida pel Roger Parera i Pep Planas sobre Pata Negra De Luxe que
habien arrivat empatats a punts a aquesta cursa, i donat el coneixement de la
pista per aquests últims. Darrera JAU TEAM, VILABELLA i LOS DE SEMPRE,
peró que van ocupar tots les primeres posicions de la cursa.

A esperar l’ultima cursa de Mont-roig on l’intriga està en qui ocuparà el 2º i 3e
lloc, doncs SOY LEYENDA ja és CAMPIÓ.

