CRÒNICA 5ª CURSA RESISTARRACO 2016
ALOYSHOP LA LIRA VENDRELLENCA, 17, 18 I 19 DE JUNY DE 2016
Per setena vegada, sisena amb el nou circuit, el resistarraco viatja a les terres del Baix Penedès,
mes concretament a la seva capital, El Vendrell, on a les instal·lacions de la Lira Vendrellenca
l’esperava el tècnic circuit de 41 metres per veure com els 18 equips haurien de batallar per la
5ena cursa del campionat.
Malauradament les inscripcions aquest any van minvant, a veure si es poden recuperar el nombre
d’inscripcions del passat, caldrà fer un estudi rigorós per part de la comissió tècnica i els clubs per
esbrinar els motius i actuar amb conseqüència, seria una llàstima deixar morir aquest campionat.
Per no variar i tot i el canvi de neumàtics d’aquest any, el graining tan famós a la F1 d’aquests
últims anys, va tornar a aparèixer tot i el poc grip de la pista. A veure quin any podem tenir curses
mes tranquil·les amb aquest tema, haurem de deixar els Pirelli i tornar als Bridgestone.................
Un cop presentada la cursa anem a veure quines màquines es van presentar a la batalla, dels 18
cotxes participants, 4 equips no es van presentar amb el famós Mosler MT900 de NSR, d’aquests
4, dos equips van triar el Ferrari GT3 de Black arrow, un el Reynard d’Sloting Plus al qual el xassís
3D li ha donat una nova vida i al final, un equip va fer servir el Nissan 390 de Reprotec.
Ara anem a veure com es van desenvolupar les 3 mànigues que es van disputar:

Divendres nit – 1era màniga
Els equips inscrits a la primera màniga
va ser els següents:
- Aloyshop La Lira DJ amb un
afinadíssim Ferrari GT3
- Aloyshop La Lira MX - Mosler
- Metal - Mosler
- Pata Negra De Luxe - Mosler
- RTC Cambrils - Mosler
- Sloting XX – Mosler
La màniga es va desenvolupar amb pocs incidents, una trencada de cables dels de Cambrils, algun
aleró trencat i una patacada de les bones d’els locals d’Aloyshop La Lira MX que a resultes d’ella
van fer quasi tota la cursa amb un bunyol per llanta, tot i així, van fer segons de màniga i cinquens
de la general. Sembla que no deu ser tan important portar les llandes ben rectes...........
Respecte a la classificació, els guanyadors de la màniga i tercers de la general van ser l’equip local
d’Aloyshop La Lira DJ per davant dels de la llanta torta, als quals, només van treure una volta. Si
no es per la pèrdua de temps de la sortida i potser les vibracions de la llanda, de ben segur els MX
haguessin guanyat la màniga i possiblement la cursa. En tercera posició i sisena de la general a
només 4 voltes, de les quals 2 van ser de handicap, trobem als “nois” del Pata Negra edició de Luxe.
A 8 voltes trobem als Xavis del Sloting XX que amb el còmput general van acabar els 10ens. En
cinquena posició i catorzens de la general trobem als Metal, guanyadors de l’any passat. Aquest
any, a l’enigmàtic senyor Masip, no l’ha acompanyat el seu inseparable Cisco Salvador, que en ares
de ser papa no va venir a la cursa, felicitats si ja ha arribat i si encara no, preparat Cisco.
A la darrera posició de la màniga i de la cursa trobem als RTC Cambrils al trencar els cables.
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Dissabte tarda – 2ona màniga
6 equips més es van inscriure amb aquesta màniga:
- Aloyshop La Lira 3
- Los de sempre
- Mirakbe Sloting Plus
- Reus Team
- Soy leyenda
- Terres de l’Ebre

Algun incident com els problemes mecànics dels Reus Team i la pèrdua de l’aleró per part de
l’equip local Aloyshop La Lira 3, com a anècdota, l’aleró es va sortir per la culpa d’un comissari i a
les hores, segons el reglament, el va reposar en el canvi de carril. L’anècdota va ser que el comissari
“dolent” va ser un membre del mateix equip al anar a posar un cotxe sota el pont.
En quan a la competició, la màniga la va guanyar Soy leyenda que, tot i les seves 8 voltes de
handicap mica en mica, van anar recuperant la desavantatge amb Los de Sempre i mantenint a ratlla
a l’altre equip capdavanter, els Mirakbe Sloting Plus que amb el seu Reynard arrossegaven 11
voltes de handicap. Al final, Soy leyenda van quedar primers de la màniga i segons de la general,
els Mirakbé Sloting plus van arribar fins a la segona posició de la màniga i la setena de la general.
Just darrera van quedar Los de sempre, en quarta posició i oncens de la general va quedar l’equip
local Aloyshop La Lira 3, presi, a veure si millorem una mica, ok??. Les darreres dues posicions de
la màniga van ser per els terres de l’ebre que van signar la tretzena posició de la general, tancant la
classificació, ajudats per els seus problemes mecànics van quedar els Reus Team amb la 16ena
posició final.
Val a dir, que amb aquesta màniga hi havia el Reynard 3D dels Mirakbe que van patir mes del
normal les pilotes de les rodes, normalment no les pateixen tant com els eterns Mosler de NSR que
van portar la resta dels equips participants.
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Diumenge matí – 3era i última màniga
Els darrers 6 equips de l’última màniga van ser:
-

Aloyshop La Lira a fons
Mañas Team
Mirakbe evolution
Mirakbe revelació
Sloting Aloyshop
Vilabella

En aquesta màniga, la dels masters habitualment, feia presencia l’equip guanyador de les darreres
quatre temporades tot i que amb el canvi d’uns dels pilots. A veure aquest any, però no van mal
encaminats amb la victòria que van aconseguir en aquesta cursa. De moment van segons darrera de
Soy leyenda, hauran de treballar una mica mes el seu Nissan 390 de reprotec, sembla que algunes
curses no li son favorables tot i que a la Lira, la historia ens dona ja la segona victoria d’aquest
model. Repassant el tem veiem que de les 6 curses fetes amb aquest circuit, tres son per el mosler,
dues per el Nissan i una per el Radikal.
Anant per feina, veiem que després dels guanyadors, a només 5 voltes i aconseguint la quarta
posició va quedar la clàssica parella dels de Vilabella, Pitinyo i Marcel. A 10 voltes d’ells va quedar
un altre dels equips locals, l’Aloyshop La Lira a fons que va aconseguint, a part de la tercera posició
de la màniga, el novè lloc de la general. Llàstima que no van prendre nota del setup del vehicle
abans de fer el muntatge, a l’hora de muntar-lo no el van deixar a punt i van patir les dues primeres
mànigues fins que van parar a ajustar-lo. A partir d’allí, van anar fent bones mànigues i poguessin
haver estat molt mes amunt de la classificació. A veure si prenem panses per la memòria nois.
En quarta posició i 12ens de la general van acabar els Mirakbe evolution de l’Albert i en Pep,
darrera d’ells i signant la 15ena posició de la general esta l’últim equip dels Mirakbe, els Mirakbe
revelació a 22 voltetes dels seu equip germà. Tanquen la classificació els Mañas Team tot i que en
la general van ser els 17ens, ànims nois.

Moltes gràcies a tothom pel bon rotllo que va haver durant tota la cursa i fins l’any que ve, a veure
si aconseguim entre tots pujar el nombre d’inscrits del campionat.
No podríem tancar sense agrair l’esforç de tots el patrocinadors, tot i que nosaltres evidentment
agraïm el doble a un d’ells, Aloyshop que es patrocinador del nostre club.
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