
 
 

CRÒNICA 7a CURSA RESISTARRACO  
SLOT MONT-ROIG 

14 al 16 de Setembre 2018 
 

El passat cap de setmana es va realitzar a les instal·lacions del Club Slot 

Mont-roig la penúltima cursa del campionat provincial de slot a les 

demarcacions de la província de Tarragona. 

Començava la primera cursa el divendres amb un total de 6 equips, 

concretament TRT Team, Soy Leyenda, Vilabella, Slotron, Reus Team i Jau 

Team, d’un bon principi un dels equips favorits a guanyar el campionat, 

Soy Leyenda, marcaria el temps i les voltes per màniga a realitzar per la 

resta d’equips inscrits, per darrera l’equip de Vilabella, TRT Team i Jau 

Team estarien rodant molt igualats durant una part important de la cursa, 

fins que per desgracia el cotxe de l’equip TRT Team queia al terra 



provocant problemes de mecànica durant la resta de la cursa, fet que va 

provocar que els equips Jau Team i Vilabella estiguessin a la mateixa volta 

fins la darrera màniga quedant a la mateixa volta per la coma. Per altra 

banda comentar que l’equip Reus Team amb bastants problemes de 

reglatge del cotxe acabaria amb cinquena posició provisional i per darrera 

l’equip novell Slotron el qual amb dedicació i esforç donarà que parlar 

amb les següents edicions del campionat. 

El dissabte es realitzaria la segona màniga amb un total de 4 equips 

inscrits, concretament Mirakbé Revelació, Mirakbé Sloting Plus, Terres de 

l’Ebre i Los de Sempre, els quals dos d’aquests estan lluitant per les 

primeres posicions del campionat. D’un bon principi l’equip Los de Sempre 

es posava en primera posició provisional fent unes marques molt bones a 

la pista 5, seguits de l’equip Mirakbé Sloting Plus el qual i com sempre 

molt regulars i sense problemes mecànics s’havien plantejat de col·locar-

se amb una bona posició i intentar superar al primer classificat provisional, 

per darrera l’equip Mirakbé Revelació apretant per ser regular i poder 

atrapar als seus rivals directes dins de la seva categoria. Per darrera 

l’equip Terres de l’Ebre també de Tortosa  familiaritzant-se amb el circuit i 

fer una bona classificació. 



El diumenge és realitzaria la tercera màniga amb un total també de 4 

equips, concretament Mirakbé Evolució, Jamax Team, Pata Negra i Mont-

roig, amb aquesta màniga d’un bon principi els equips locals Pata Negra i 

Mont-roig marcaven uns temps i voltes que els col·locaven en les primeres 

posicions provisionals, màniga molt disputada per part dels dos lluitant a 

la mateixa volta fins la darrera màniga que quedava amb primera posició 

per un tomb de diferencia. Per darrera Mirakbé Evolució i Jamax Team 

lluitaven frec a frec per posicionar-se el més amunt possible de la seva 

categoria i deixar-ho tot per la darrera cursa al Club d’Amposta. 

Al final quedarien els següents resultats; 

- 1er Pata Negra amb un total de 729 voltes 

- 2on Mont-roig amb un total de 728 voltes 

- 3er Soy Leyenda amb un total de 725 voltes 

Des de el Club Slot Mont-roig agrair la participació i el bon rotllo dels 

equips inscrits, esperant que la darrera cursa sigui amb mes participació ja 

que serà del més interessant degut que estan per definir les primeres 

places de les dues categories del Campionat. 


