
 
 
 

  CRÒNICA 1a CURSA RESISTARRACO   

SLOT MÓRA  

Móra d’Ebre, 14 i 15 de gener de 2023  

 
 

Els dies 14 i 15 de gener, al club SLOT MÓRA es va donar inici del Resistarraco 

2023, aquest any ha començat amb 12 equips dels quals 7 son de gt1 i 5 de gt2, a 

gt1 hi han varis equips que han pujat de gt2 de l’any passat i varis de gt2 són de 

gt1 que tornen a la gt2, aquest inici l’hem tingut amb varis NSR, varis Slot.it i un 

Black Arrow. 

Els dies 10 i 11 van tenir lloc els entrenaments lliures, dimarts amb poca 

participació devien tenir tots els torrons a la gola encara, dimecres va ser el dia 

més ple d’entrenaments ja que van aprofitar fins l’últim minut. 

 

 

DISSABTE:  
 

Dissabte van iniciar la cursa 7 equips dels quals 3 son de gt1 i 4 de gt2, arranca la 



primera manega col·locant-se primers provisionalment Pampis que fa una molt 

bona pista 6 seguit de Terres de l’Ebre a la mateixa volta que Slot Reus, pel 

darrere i perseguint-los de ben a prop Slot Tarraco i una mica més despenjats 

Pandols i Slotron fent bona cursa malgrat que no van fer entrenaments. A les 

següents mànegues la cosa comença a posar-se renyida ja que van canviant 

posicions entre BQP, Slot Reus i Pampis, tots lluitant per la primera posició de la 

tanda on finalment conquereix el 

primer lloc Slot Reus fent una molt 

bona cursa seguit de BQP i tancant 

el pòdium de dissabte Pampis. 

Pandols assoleix el quart lloc amb 

una gran actuació seguit de Slotron 

que amb poc entrenament és molt 

bon resultat i a continuació Terres 

del Ebre fent una fantàstica cursa un 

equip que s’ha consolidat de nou 

aquest any i tancant la tanda Slot 

Tarraco que ho han fet força bé. 

 

DIUMENGE:  
 

Diumenge al matí prenen la sortida 4 

equips de gt1 i 1 de gt2, iniciant-se 



la cursa tots cinc apretan les dents. Es posiciona primer Soy Leyenda seguit de 

l’equip local Campanes, amb ganes d’aspirar al títol de 2023! Continuant per 

Toretos també equip local i començant amb  força, en quart lloc Aviaco i seguit de 

Vilabella tots en un ritme fort. Seguidament a les pròximes mànegues per ser 

exacte a la tercera tenen averia Aviaco perden una suspensió del seu Mosler tenin 

que aturar-se a reparar i perden moltes posicions, Soy Leyenda continua exprimint 

el seu Lambo en primera posició amb una lleugera avantatge. Vilabella va seguint 

el seu ritme d’anar fent voltes i Campanes imprimint un gran ritme per donar caça 

als primers. A la següent mànega arriben els problemes per a Toretos que perden 

un caragol de carrosseria i aturant-se a reparar perden voltes, finalment 

Campanes amb el seu ritme demolidor guanyen la cursa seguit de Soy Leyenda i 

tanca el pòdium Slot Reus ja que Toretos malauradament perden la tercera 

posició, Aviaco fa una gran remuntada acabant en una merescuda cinquena posició 

seguit de Vilabella que han fet una gran cursa. 

 


