
 

 

CRÒNICA 3a CURSA RESISTARRACO  

SASIAN SLOT 

Torredembarra, 10 i 11 de juliol de 2021 

 

 

Abans del començament de les vacances d’estiu hem celebrat la tercera prova 

del Resistarraco a les instal·lacions de SASIAN SLOT, primera pista 

SCALEAUTO a la província de Tarragona, assistència justeta encara que 

bastant coincident amb el que portem d’any. Nomes dues mànegues, una de 6 

equips dissabte al matí i una altra de 8 equips diumenge al matí. 

 

 

En última posició de 

la general amb 

alguns problemes 

mecànics van quedar 

FILIPANDIS, llàstima 

ja que portaven un 

molt bon Porsche v2, 



en cinquena i quarta posició de la manega i 12è i 11è de la general van quedar 

JJ TEAM i SLOTRON, correlativament lluitant fins l’últim moment per guanyar 

la posició que al final es va endur SLOTRON per tres voltes aconseguides en 

l’últim carril. En tercera posició i 10è de la general INTERCEPTORS, acabant la 

mànega amb molta tranquil·litat a 17 voltes dels seus perseguidors i a 26 

tombs de l’equip següent 

SASIAN CAOS, que van 

estar lluitant per la 

primera plaça de la 

mànega fins el final, 

llàstima de l’últim carril 

on van perdre 6 voltes 

respecte BQ PAMPI de 

GT1 que es va acabar 

enduent la mànega amb 

724 tombs i quedant 5è 

de la general. 

 

Diumenge al matí es van presentar 8 equips, dia 

llarg amb dos descansos.  En vuitena posició de 

la mànega y 13è de la general PANDOLS 3.0 que 

van estar a una sola caiguda de guanyar-li la 

posició a JJ TEAM del dissabte, separats nomes 

per 4 segons. 

En setena posició i segons de la GT1, VILABELLA 

amb 695 tombs plantant cara a TERRES DE 

L’EBRE que van quedar en sisena posició de la 

mànega i vuitens de la general. SCX TARRAGONA 

cinquens de mànega i a la general lluitant amb 

AVIACO que van fer una magnífica pista 4 que els 

hi va donar la quarta plaça de la classificació. 



Ja entrant en el podi, en tercera posició tenim a PAMPIS4EVER que sembla ser 

equip sorpresa de la temporada. En segona posició tenim FUNDACIO LEYENDA 

amb un cotxe sorprenentment dolent... encara mes sorprenent sortint de les 

mans d’Alfons. I encara més sorprenent la victòria aclaparadora de 

TREMENDUS que des del 

primer carril van tenir una 

superioritat insultant, rodant 

entre 2 i 3 dècimes mes ràpid 

que qualsevol altre equip en 

pràcticament tots els carrils, 

el que suposa la resurrecció 

de pare i fill que portaven dos 

fiascos seguits... i a més la 

següent cursa es disputarà en 

una pista on acostumen a fer 

molt bons resultats. 

 

Espero que puguem seguir gaudint  del nostre hobby un cop passades les 

vacances... 

SALUT I GAS COMPANYS!!! 


