
CURSA RESISTARRACO CLUB SLOT-ROIG 

 

El dies 25 i 27 de novembre és va realitzar la darrera cursa del campionat, a les 

noves instal·lacions del Club Slot-Roig, de la població de Mont-roig del Camp, 

prova la qual decidiria la segona posició del campionat, ja que la primera 

havia quedat resolta a la darrera cursa realitzada a Tarragona. 

És portava a terme la primera màniga el divendres, amb un total de 7 equips, 

concretament; 

- Mañas Team amb un Mosler MT 900R 

- Aloyshop La Lira 3 amb un Mosler MT 900R 

- David’s Team amb un Porsche 911 GT1 

- Pandols amb un Porsche 911 

- Mirakbe Revelació amb un Mosler MT 900R 

- Reus Team amb un Reynard 

- Pata Negra amb un Porsche 911 GT1 

D’un bon principi ja es podia intuir que hi hauria un bon frec a frec entre els 

equips Mirakbe Revelació i Reus Team, companys d’escuderia, enfront de 

l’equip Pata Negra que havia de fer un molt bon resultat, per poder tenir 

opcions a la segona posició general del campionat, pel darrera i sense pressió 

de resultat anirien la resta d’equips. 

 

És realitzava la cursa sense cap tipus d’entrebanc i amb una bona impressió de 

l’estat de la pista, recordem que s’havia realitzat de nou i com tots sabem, 

l’estat de la pista millora amb el pas dels vehicles i l’assentament de la 

mateixa. Només comentar les diverses incidències mecàniques que va patir 

l’equip Aloyshop La Lira 3 amb diverses parades a Box per problemes amb 

l’atac de la transmissió, però com molt bé van comentar, venien a conèixer 

noves pistes i experiència amb les curses, un fet que els esperona a noves 

curses i campionats. 



La màniga acabava amb el següent resultat i posicions; 

- Pata Negra amb un total de 721 voltes 

- Mirakbe Revelació amb 694 voltes 

- Reus Team amb 690 voltes 

- Pandols amb 661 voltes 

- David’s Team amb 645 voltes 

- Aloyshop La Lira 3 amb 630 voltes 

- Mañas Team amb 618 voltes 

 

El diumenge, és realitzava la segona màniga amb un total de 4 equips, dos 

d’ells és jugaven les primeres posicions de la general final del campionat, 

concretament participaven; 

- Vilabella amb un Mosler MT 900R 

- Mirakbe Sloting Plus amb un Reynard 

- Cambroig amb un Nissan 390 

- Mont-roig Remember amb un Nissan 390 

 



Aquesta màniga ja va tenir una pressió de sortida, amb uns temps per volta 

espectaculars als realitzats a la màniga del dissabte, l’equip Mirakbe Sloting 

Plus va estar controlant la cursa durant tot el temps, per poder-se col·locar per 

davant de l’equip Pata Negra i assegurar-se la segona posició final del 

campionat. Per altra banda estaven l’equip Cambroig i l’equip Vilabella, els 

quals no és jugaven posició al campionat, però si l’orgull de la victòria de la 

cursa, i pel darrera l’equip Remember Mont-roig amb pilots del club, els quals 

feia temps que no participaven en curses, com el Santi Torredemer i l’Alberto 

Jiménez, que amb pista sense conèixer van fer un paper impressionant. Durant 

tota la màniga va anar amb primera posició el equip Cambroig, seguit de 

Vilabella, Mirakbe Sloting Plus i Remember Mont-roig fins a la darrera pista que 

l’equip Vilabella per una volta es proclamava guanyador de la cursa. 

La màniga acabava amb els següents resultats; 

- Vilabella amb 748 voltes 

- Cambroig amb 747 voltes 

- Mirakbe Sloting Plus amb 745 voltes 

- Remember Mont-roig amb 689 voltes 

 

Des de el Club Slot-Roig donar gràcies per la paciència rebuda per part de 

l’organització del campionat, ja que hem patit un llarg i dur camí per poder 

gaudir de les nostres instal·lacions i finalment poder organitzar la darrera prova 

del campionat, per altra banda ens queda un petit mal gust de boca, per la 

poca participació que ha tingut aquest any el campionat i la nostra prova, 

només esperem que per part dels clubs organitzadors és faci una embranzida 

al campionat, com a la coordinadora que treballi i busqui el possible per poder 

tenir una afluència d’equips, com la que és mereix un campionat com aquest. 

 

Res més, que tingueu uns bons Nadals i que el pare Noel o els Reis us portin tot 

allò que necessiteu de slot per fer els campionats, socials i provincials que 

disposem i podem gaudir. 


