CRÒNICA 3a CURSA RESISTARRACO
PITLANE SLOT
16 al 18 de Març 2018

CRÒNICA DIVENDRES
Des de la primera a l’última màniga l’equip MKB Sloting Plus, amb el Roger i el Pep, va dominar a
plaer la cursa, tot i que en les dues primeres tandes l´equip Gallet a Fons, amb l’Anton Nadal i el Josep
Vidal, i Reus Team amb el Sebas i el Dani Robert els van collar doncs MKB va tenir problemes
menors amb les trenetes i això va permetre que s’apropessin.
Durant quasi tota la cursa el segon i el tercer lloc van estar entre Gallet a Fons i Reus Team, i només el
trànsit i les sortides de pista provocaven que entre ells les diferències fossin mínimes.
Finalment la segona
plaça ve ser per Reus
Team amb una molt
bonica lluita entre les
dues
formacions.
Felicitats pels seus
components doncs ho
varen fer molt bé i
amb
molta
concentració tot i els
problemes físics del
Sebas.
MKB Evolution va
patir, per tercera
vegada consecutiva en aquest campionat 2018, nombrosos problemes de posada a punt del seu F40.
Ambdós pilots son prou capaços d´ocupar millors posicions i lluitar per situar-se molt més amunt i
marcar millors temps. Deu ser el xassís, deu ser la carrosseria, deu ser el mando..... el que sigui, però
s´ho han de fer mirar i evolucionar.
Mont-Roig no estava fi, gens fi. El Santi Torà va patir uns quants rectes que li feia el cotxe al
començar la recta principal i això el va desconcentrar. Només al final de la cursa, i per la pista sis, va
recuperar el “feeling” amb la pista. L´Alberto tampoc va tenir el seu dia i nombroses sortides de pista
els van fer perdre posició amb Mañas Team.
Mañas Team va estar, en alguns moments, a punt de superar els MKB Evolution, ho van fer en voltes
en un carril i igualar en tres més, però al final Evolution es va sobreposar i no els van poder passar.
Molt bé pel pare i el fill.

La volta ràpida del
divendres que tenia com
a premi una ampolla de
vi cedida gratuïtament
pel Sr. Toni Parés, se la
va endur finalment el
Pep Planas per tan sols
unes centèsimes, frec a
frec amb el seu company
Roger.

CRÓNICA DISSABTE
Dels sis equips que corrien dissabte, quatre eren els possibles candidats a guanyar la cursa. La primera
màniga va estar dominada per Sloting XX, els Xavis! Seguits, amb la mateixa volta per Vilabella, Los
de Sempre i Soy Leyenda a una volta.
Aloyshop Sargantana i Slotron ja
estaven molt despenjats i ens esperaven
cinc mànigues molt disputades.
La segona màniga va suposar perdre la
primera posició a Sloting XX per
masses caigudes i Soy Leyenda (Alfons
Unda i Jordi Odena) i Vilabella (Xavi
Aguadé -Pintinyo- i el Marcel) molt
concentrats, juntament amb Los de
Sempre (Paco i Toni) varen aprofitarho per passar-los.
Però no estava res decidit i a l’acabar la tercera màniga Sloting XX es va col·locar segons i Los de
Sempre tercers, amb la mateixa volta, i seguits d´aprop per Vilabella. Però aquests equips ja estaven a
5 tombs de Soy Leyenda que agafaven la directa cap al podi.
No hi va haver lluita per la 5a i 6a posició, Aloyshop Sargantana no va tenir constància en les voltes i
tot i que varen encadenar sovint tandes de voltes sense caure, els hi va faltar consolidar el ritme.
Slotron es l´equip dels amics del nou club d´Amposta i els hi falta “anar per les fires” per tenir
regularitat. El concepte el
tenen molt clar i de ben segur
s´esforçaran per millorar.
La quarta i la cinquena màniga
van ser de domini, pel que fa a
la segona posició, per Los de
Sempre seguits molt d´aprop
per Sloting XX i Vilabella una
mica mes despenjats doncs el
Xavi va patir en la pista 2 un
seguit de sortides i no es va
trobar prou còmode.

CRÓNICA DIUMENGE
La cursa del diumenge va començar amb la pista molt freda. Les temperatures vers el divendres i el
dissabte van baixar i es va notar en els entrenaments.

Com era d’esperar, els equips de casa (5) encapçalaren la classificació i entre ells destacaven Pata
Negra (Adrià-Mec), Test Team (Toni-Miquel) i MKB Revelació, amb Jamax i TRT empenyent per
darrere. No va ser fins el 3r carril on les distàncies es feien cada cop una mica més grans i Metal
superava a TRT. Com sempre que corre a Pitlane, el Cisco, de l’equip Metal (Masip-Cisco), ens regala
uns “cantos” antològics. A la pista 1 va fer la volta ràpida absoluta dels tres dies. Increïbles.
Jamax (Jaume Baiges i Max Bricat) van anar molt bé tota la cursa (sisens absoluts), però massa
sortides els deixava sense concentració i TRT (Ramoncín i Javi Pino) molt sòlids en general doncs
feien bones tandes de 8-10 voltes però els hi faltava constància i mes ritme a les voltes. MKB
Revelació (Eliot-Abel) volaven per totes les pistes però malauradament, els cotxe es comportava de
forma irregular i “pillava” algun que altre minúscul canto.
Test Team va liderar la cursa a partir del 3er. carril frec a frec amb Pata Negra i seguits a prop per
MKB Revelació però aquests últims ja sense opcions doncs van tenir de parar per la trencadissa d´una
peça del xassís.
La última màniga va ser extraordinària, d´infart. L’Adrià va fer un “carrerón” per la pista 3 recuperant
quasi dues voltes a Test
Team fins que els va
superar a falta de cinc
minuts pel final. Ja eren
els guanyadors, però
una sortida que, segons
va qualificar l’Adrià va
ser una sortida Poltergeist- va permetre
recuperar la posició a
Test Team i que ja no
la va deixar fins el
final.

