
 
 

CRÒNICA 8a CURSA RESISTARRACO  
SLOT AMPOSTA 

6 i 7 d’octubre 2018 
 

Aquest passat cap de setmana es va celebrar la darrera prova puntuable 

de la Resistarraco a l'Slotron Amposta, amb un total de 12 equips 

participants, prova que també fou el desenllaç de la GT1 i la GT2. 

El divendres tot i tenir-ho tot a punt per a la carrera, no es va poder 

realitzar, per falta d'equips inscrits. Agrairíem de tot cor, que a les Terres 

de l'Ebre els divendres puguin haver més equips inscrits. 

El dissabte a la tarda van participar un total de  5 equips: JAMAX TEAM, 

MIRAKEBÉ REVELACIÓ, TEST TEAM EVOLUTION, TERRES DE L'EBRE I 

NOCTURNAL. 

   

 



   

 

La carrera va començar amb quatre dels equips molt igualats: JAMAX 

TEAM, MIRAKEBÉ REVELACIÓ, TEST TEAM EVOLUTION i TERRES DE L'EBRE. 

A la primera mànega, NOCTURNAL, equip novell format per Richard i 

Ximo, ja es va començar a despenjar. 

La segona mànega fou liderada per TEST TEAM EVOLUTION, equip format 

per Miquel Miret i Pep Guillemat, fent Miquel una gran mànega. 

Durant la tercera mànega, JAMAX TEAM es va posicionar en primer lloc, 

seguit de TEST TEAM EVOLUTION, MIRAKEBÉ REVELACIÓ i TERRES DE 

L'EBRE que els seguien de ben a prop. NOCTURNAL seguia en última 

posició, fent un digne paper. 

A la quarta mànega JAMAX TEAM continuava primer, liderant la carrera. 

En segona posició TEST TEAM,  que el seguia de ben a prop. I enganxat a 

TEST TEAM, MIRAKEBÉ REVELACIÓ, que va començar a apretar les dents 

sabent els que es jugava. TERRES DE L'EBRE  es va començar a despenjar, i 

NOCTURNAL continuava en la última posició. 

   



A la 5a mànega, MIRAKEBÉ REVELACIÓ va avançar dues posicions, posant-

se líder de la carrera, i enviant a la segona posició a JAMAX TEAM. Allí es 

va començar a notar la tensió de la carrera, que alhora va donar pas a 

l'emoció de la mateixa.  TEST TEAM el seguia de prop, TERRES D EL'EBRE 

en 4a posició i NOCTURNAL en 5a. 

La sisena i última mànega va ser una mànega molt bonica i emocionant de 

veure per als participants, ja que va haver múltiples intercanvis entre la 1a 

i la 2a posició, i fou finalment JAMAX TEAM qui es va proclamar el 

vencedor de la cursa, i en espera de saber el que faria TRT a l'endemà, per 

la classificació de la GT2. Les sortides i els nervis van enviar a MIRAKEBÉ 

REVELACIÓ a la 2a posició, per la coma, i en espera de saber que passaria 

el diumenge en TRT. En 3a posició TEST TEAM, molt prop del segon equip. 

En 4a posició, TERRES DE L'EBRE, i finalment, en 5a posició, NOCTURNAL.  

I per fi arriba el gran dia: el diumenge es va celebrar el desenllaç del 

campionat GT1 i GT2. 

De ben d'hora, ens va sorprendre la visita dels equips SOY LEYENDA, TRT i 

VILABELLA, que van venir per fer la primera presa de contacte a la pista. 

Després van anar venint la resta d'equips participants: LOS DE SEMPRE, 

MIRAKEBÉ SLOTING PLUS i PATA NEGRA. 

Mentre els participants es prenien el cafè i donut reglamentari, es 

començaven a notar les ganes de córrer. 

  



  

Començaven els entrenaments i a la tercera ronda d'aquests per fi arriba 

la parella de Rangi, en Joan. Ja tenim l'equip local, SLOTRON, complet, i 

per tant, ja comencem la carrera. 

La primera mànega va estar molt igualada, es notava la veterania de tots 

els equips, que guardaven una mica el ritme per anar calentant 

pneumàtics. Aquesta primera mànega va estar liderada per LOS DE 

SEMPRE, que ja no van deixar durant tota la carrera la primera posició. 

A la segona mànega el nivell ja va pujar: LOS DE SEMPRE en 1a posició, 

SOY LEYENDA ben a prop, PATA NEGRA, en 3a posició. 

  

A la tercera mànega continuen en 1a posició LOS DE SEMPRE, enganxats a 

ells SOY LEYENDA. La mala sort va fer baixar a PATA BEGRA a última 

posició per avaria, havent de canviar el motor. VILABELLA es va posar, 

doncs, en 3a posició, seguit de MIRAKEBÉ, TRT i SLOTRON. 

A la 4a mànega LOS DE SEMPRE en 1a posició, fent un carreron i cremant 

els cronos. En 2a posició, SOY LEYENDA, solucionant en gran veterania tots 

els problemes  que els ho anava donant la pista. realment, un equipàs amb 



molta experiència. En 3a poisició, i ja més despenjats, VILABELLA, 4a 

posició, MIRAKEBÉ SLOTING PLUS, seguit de TRT, PATA NEGRA, que ja 

havia canviat el motor i havia recuperat totes les voltes a SLOTRON, i per 

últim, SLOTRON , ja, molt despenjat. 

La 5a mànega va continuar amb el domini de LOS DE SEMPRE. Els 

participants feien el que podien amb les pilotes que es generaven als 

pneumàtics, però aconseguien solucionar. 

A la 6a mànega va continuar tot igual, amb VILABELLA tercer, sense 

oportunitat ja de quedar 2n llavors, SOY LEYENDA, ja es veia campió de la 

RESISTARRACO. 

I finalment, la 7a mànega va acabar amb LOS DE SEMPRE amb 1a posició, 

SOY LEYENDA en 2a posició, i campió de la RESIS GT1. VILABELLA es quedà 

en la 3a posició, MIRAKEBÉ SLOTING PLUS, 4a posició de la carrera, però 3r 

classificat de la RESISTARRACO. seguint, amb 5a posició,  TRT, que li atorgà 

la 2a plaça del Campionat de la GT2  de la RESISTARRACO. En 6a posició, 

PATA NEGRA, i en última posició, SLOTRON. 

La primera plaça de la GT2 se la va emportar, finalment, MIRAKEBÉ 

REVELACIÓ, la 2a plaça TRT, i la 3a plaça, per culpa d'una sanció,  JAMAX 

TEAM. 

 

 


