CRÒNICA 7a CURSA RESISTARRACO
SLOT VILABELLA
21 al 23 d’octubre de 2022

Vés per on Vilabella va rebre una cursa capgirada, inusual i amb moltes moltes
absències. La situació ja va començar ben malament des de les inscripcions! Amb
baixes, amb altes, amb canvis, amb mànegues perillant... Al final es va poder
muntar tres mànegues de 5, 4 i 4 equips i l’organització local fent un esforç per
poder disposar de sis comissaris en totes elles.

DIVENDRES NIT
Doncs la primera sorpresa va ser que la mànega del divendres va ser la primera en
emplenar-se i a posteriori va ser la dels millors equips classificats, els cinc equips
es van col·locar entre els sis primers de la
classificació general.
En posició de sortida estaven preparats quatre
Moslers i un Viper.
Domini i superioritat del Marcel i l’Adrià (Vilabella
Killers) que tot i no signar els millors temps amb
el Viper van ser capaços de conduir ferms,
concentrats i amb poques sortides per convertirse amb els guanyadors finals i aconseguir ser el
primer equip de la GT2 que obté la victòria
general en una cursa.

El Ruben i el Josep segueixen capficats en què el nom de Campanes sigui
considerat un dels millors equips de la demarcació. Bons cotxes, conduccions
notables i caràcter afable és igual a un segon lloc avui i un tercer de la general per
continuar dins de la lluita pel podi final del Resistarraco 2022.
Slot Club Tarragona va ajuntar al tot terreny Toni Jornet amb l’incombustible Dino
Ros i els seus excel·lents cotxes per oferir una gran cursa i una estreta lluita amb
Campanes.

Vilabella Promeses (Xavi i Jorge) va córrer molt aprofitant que la pista era la de
casa i que tenia un cotxe ben afinat i rapidíssim.
Slot Reus aplega des de fa poc una nova i prometedora parella amb el Javi Pino i
l’Àlex Escudero, però a Vilabella van estar tota la cursa nerviosos i condicionats per
tenir que començar la cursa a boxes perquè el cotxe anava cap a endarrere.

DISSABTE TARDA
Fins a darrere hora aquesta mànega penjava d’un fil a punt de ser anul·lada, però
sempre hi ha persones de bona voluntat disposades a donar un cop de mà.
Gràcies!!
Aquí teníem quatre equips de la GT2, tots
amb Mosler menys La Lira 2 amb el Porsche
de Slot It.
Debutava

sota

la

insígnia

de

Filipandis

l’slotron Josep Torres acompanyant al Javi
Porta i a mesura que s’anaven coneixent i
complementant milloraven temps, voltes i
posicions i així obtenir la victòria de la
mànega i una vuitena posició final que els va
fer estar ben contents.
Segons, Slotron RR. El Rangi i el Richard van
realitzar una cursa de més a menys i no van
quedar gens satisfets ni del cotxe ni dels

carrils ni del resultat final. Vinga! A la propera més i millor!
Un Porsche 911 fou el cotxe triat per l’Òscar i el Miquel de La Lira i xino-xano quasi
atrapen a Slotron al llarg d’unes llargues tandes bones i altres no tant, però en
conjunt oferint un bon rendiment.
La parella Pere i Víctor donen continuïtat al sempre etern nom de Pandols i amb la
seva característica filosofia. Bona cursa, molt semblant a la de La Lira als quals
només quedaren cinc tombs per sota.

DIUMENGE MATÍ
Quatre equips ben diferents i amb diversos objectius. I cap Mosler! Un Viper, un
911 GT1 i l’estrena al Resistarraco de dos Honda NSX de Scaleauto.
Una mànega plena d’emoció i moltes apostes per dilucidar si els Tremendus Aitor i
Adrià Jr serien capaços d’emportar-se la primera victòria o quedarien darrere de
Vilabella Killers. Doncs fins al darrer segon no vam trobar el desenllaç! Només una

distància de deu metres va faltar a Tremendus per guanyar.
La segona posició, i amb el flamant Honda, Sasian Slot amb una altra parella
habitual com són el Sebas i el Michele van realitzar una cursa força seriosa arribant
fins a la setena plaça general.
BQP també presentava canvis en la seva
alineació, el Víctor Arrue tenia com a nou
company a David Soria però no els hi va
sortir la cursa tal com esperaven. Amb ells
el Honda es mostrava més crític i no van
passar del novè lloc.
Tancant la classificació del diumenge i de
la general la parella Juanjo i David, alias
Jappa. No ho van fer tant malament però
la

desconeixença

penalitzar

amb

del

més

circuit
caigudes

els

va

de

les

previstes.
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RESULTATS
Vilabella Killers
Tremendus Caos
Campanes
Slot Club Tarragona
Vilabella Promeses
Slot Reus
Sasian Slot
Filipandis
BQP
Slotron RR
La Lira 2
Pandols 3.0
Jappa

824
824
813
811
805
777
759
758
747
744
739
734
730

,44
,17
,12
,08
,42
,61
,17
,84
,78
,59
,92
,83
,09

