CRÒNICA 5ª CARRERA RESISTARRACO 2015
SLOT VILABELLA 29, 30 I 31 DE JUNY 2015
La cinquena prova del Resistarraco arribava a la petita localitat de Vilabella amb escassa
participació, només vint equips afrontaren la seva exigent pista en perfecte estat, i amb la
novetat de que, com sempre hi havia problemes de “pilotes”, la Coordinadora i Sloting Plus
van donar la possibilitat als equips a fer servir un segon joc de neumàtics a meitat de cursa.
Farem una simulació de la cursa carril per carril, imaginant una màniga única de 20 equips.
El primer líder fou els locals Vilabella que amb 147 voltes
manifestaven les seves pretensions deixant els seus perseguidors
a quatre voltes (Metal), a sis (Sloting XX) i a set a Pata Negra.
Amb 139 voltes, triple empat entre Los de Sempre, Mirakbé
Evolution i Sloting Aloyshop, aquests partien amb -6 pel handicap.
També tenien 4 voltes menys Mirakbé Sloting Plus que en
completaren 138. En novena posició i 137 voltes un bon inici per
Colldesom, una volta menys per la nova parella Cambroig i
Vastard Slot. Els líders dels campionat, Sex Bomb, no passaven de
les 133 voltes per culpa del -8. Entre 131 i 129 tombs trobem 4 equips: Mirakbé Revelació,
Pandols, Plats Bruts i Aloy Dios Crushers. Una mica més allunyats, els darrers quatre equips:
Porta Team (125), Mañas Team (123), Xavi’s Team (119) i Crazy Cars (117).
El segon carril se l’adjudicà Sloting Aloyshop amb 147 voltes que pujava
fins a la segona posició a cinc d’un Vilabella que continuava al
capdavant, 144 voltes en van fer, igual que Mirakbé Sloting Plus que ja
es col·locaven en el tercer lloc general. Retrocedien un parell de
posicions Metal (137), Sloting XX (138) i Pata Negra (138) i formaven un
igualat grupet amb Los de Sempre i Vastard Slot que giraven 140
tombs. Els mateixos que feien Sex Bomb, però encara no els permetia

superar la onzena posició empatats amb Colldesom, pel davant encara continuaven Cambroig i
Mirakbé Evolution. Plats Bruts amb 137 voltes es situaven en tretzena posició a cinc dels de
davant i a cinc dels de darrera que eren Mirakbé Revelació i que mantindrien fins al final. A
continuació Aloy Dios Crushers rodava per sota de les 130 voltes, igual que uns Pandols que
anaven a menys i uns Porta Team que anaven a més. I al capdavall hi trobem als Mañas que
s’aferraven a la divuitena posició mentre que Crazy Cars igualaven a Xavi’s Team.
Els tres equips del podi continuarien en el tercer
carril amb un ritme trepidant, es tornava a
imposar Sloting Aloyshop amb 147 girs, però
només podia retallar-ne un a Vilabella que
gaudia d’un coixí de quatre voltes a la general.
Les 145 voltes de Mirakbé Sloting Plus li
asseguraven el tercer lloc, però ja els deixaven
sense opcions per la victòria. Sex Bomb
marcaven 141 voltes que ja els situaven en vuitena posició i amb marge de seguir escalant
llocs. Metal i Los de Sempre seguien el seu duel personal a la màniga amb 140 i 139 voltes
respectivament i a la general quarts i cinquè amb només una volta a favor de Metal. Pata
Negra (139) empatava a la sisena posició amb Sloting XX (138). El trio
Cambroig, Mirakbé Evolution i Vastard Slot igualaven en la lluita per la
novena plaça general al perdre dues voltes Vastard, mentre que
Colldesom (134), Plats Bruts (137) i Mirakbé Revelació (133)
s’assentaven definitivament en els llocs 12è, 13è i 14è. En aquest
tercer carril, Pandols, Porta i Mañas pujaven una posició general pel
fet de que Aloy Dios Crushers decidí canviar el motor del seu Mosler
per baix rendiment. En la lluita per tancar la
general, Xavi´s Team tornaven a superar a
Crazy Cars.
I arribem al final. El darrer carril era per Mirakbé Sloting Plus (145) i
es feien amb el tercer lloc absolut amb 572 voltes finals i l’honor de
marcar la volta ràpida amb un 11,92. Vilabella recuperava una volta
a Sloting Aloyshop per deixar un 581 a 576 i així adjudicar-se la
victòria final mentre que Sloting Aloyshop es devia conformar amb
recuperar el liderat del Resistarraco. Una quarta posició final molt treballada i suada va ser el
premi per Metal (557v) tot superant per menys d’una volta a Sloting XX que es beneficià
d’algunes petites errades de Los de Sempre. A dos voltes d’aquests bon setè lloc dels
incombustibles Pata Negra. Tot i el darrer esforç del Sex Bomb no pogueren pujar més amunt

del vuitè lloc final. Va pesar massa el handicap! Els va fer perdre quatre posicions. El lloc novè
se l’adjudicà uns molt regulars Cambroig en la seva lluita amb Vastard i els Evolution, aquests
van perdre dues voltes decisives que no van poder recuperar. Colldesom, Plats Bruts i
Revelació ja tenien els llocs 12è a 14è apropiats des de pràcticament abans de l’equador de la
cursa. La posició quinzena quedà en mans de Porta Team després d’una remuntada de quatre
voltes enfront dels tortosins Pandols. El nou motor dels Crushers els hi permetia córrer un bon
carril, però no més enllà del 17è lloc final, només passaren al davant dels Mañas Team. I la
darrera lluita es decantà a favor dels Crazy i així relegaven als Xavi’s a la cua.
Amb aquest primer lloc de l’equip Vilabella, el campionat continua estrenant guanyadors: cinc
curses i cinc equips diferents obtenint la victòria, demostrant una vegada més la competitivitat
d’aquest Resistarraco 2015 i la dels seus pilots i preparadors, que tret del canvi de motor dels
Crushers, cap equip va patir avaries mecàniques.
En definitiva, un cap de setmana per retrobar-se la família del slot i poder gaudir d’un bon
ambient i ja amb ganes d’arribar a la següent prova!

