
 
CRÒNICA 7ª CARRERA RESISTARRACO 2012 
Slot Mont-Roig 28, 29 i 30 de Setembre 
 

 

El passats dies 28, 29 i 30 de Setembre es va realitzar la 7ena cursa puntuable dins 

del Resistarraco 2012, aquesta vegada es va realitzar a les instal·lacions del Club Slot 

Mont-roig, pista fixe de 43 metres de corda compensada en tots el carrils. 

Als entrenaments anteriors a la cursa, ja es 

va observar que hi hauria dos equips, fora 

dels equips locals, els quals marcaven uns 

temps d’entrenament molt ràpids, 

concretament el pilot Alfons del equip 

Vilabella i el pilots Ramon i Alberto del equip 

SS1, la resta d’equips acabaven de 

preparar les millors configuracions per lluitar 

a la cursa. 

Començava la primera màniga, el divendres, amb un total de 5 equips, hi participaven 

els equips RTC Sex Bomb, Pandols, Mañas Team, La Lira 2 i Dodot Team, aquest 

últim format pel Joan, fill del Joan Carles Palleja (Meteo) i el Marc, fill del Santi Torà, 

una barreja explosiva entre Mont-roig i Cambrils, que poden donar alguna sorpresa de 

cara a la propera edició. En aquesta màniga hi hauria majoria de vehicles NSR, 

concretament amb 4 Moslers i un Toyota GT One. D’un bon principi després del 

problema del equip La Lira 2 que tenien la 

mala sort de rebre un motor sense 

revolucions n’hi nervi, decidien l’opció de 

desqualificar-se i canviar el cotxe per poder 

gaudir de la pista i de la cursa, per altra 

banda anaven cadascun per la seva cursa 

la resta d’equips, ja que la diferència de 

voltes entre ells era molt gran, a fer voltes 

per no quedar massa penjats de cara a les 



següents mànigues. Destacar que l’equip Dodot Team van aguantar com a “javatos” 

fins la 1:20 de la matinada que acaba la cursa, només tenen 7 i 11 anys. 

Els resultats parcials serien, en primera posició RTC Sex Bomb amb 687 voltes, 

segona posició per Pandols amb 647 voltes, tercera posició per Mañas Team amb 596 

voltes, en quarta posició Dodot Team amb 584 voltes i darrera La Lira 2 desqualificat 

amb 633 voltes. 

A la màniga del dissabte ja es va veure una 

altra cursa, en aquesta hi participaven els 

equips Vilabella 1 amb un Radical, Mirakbe 

2.0 amb un Mosler, Mirakbe Sloting Plus 

amb un Radical, RTC Lluisito amb un 

Mosler, Vilabella 5 amb un Mosler, destacar 

que també és un equip novell en l’slot, fet 

de la pedrera de Vilabella i l’equip local 

Mont-roig amb un Saleen Arrow,. Amb 

l’equip de Vilabella 1, participaven conjuntament l’Alfons Unda amb el Besay Porta, 

“casi na” amb un Besay que venint com vulgarment diem a pelo, només amb els 

entrenaments trencava tots el cronos fets fins aleshores. Començava la cursa i ja es 

veuria com aniria la mateixa, per un cantó Vilabella 1 trencant voltes i cronos, darrera 

l’equip local Mont-roig, seguits molt d’aprop de Mirakbe 2.0, darrera l’altra equip 

Mirakbe Sloting Plus lluitant amb RTC Lluisito i finalitzant l’equip novell Vilabella 5, 

destaca que va ser una cursa una mica accidentada des de un bon principi, però que 

es va anar suavitzant segons anava transcorrent la mateixa, aquí si hi va haver 

pujades i baixades amb les posicions segons anaven passant les mànigues controlant-

se la majoria d’equips entre ells, amb 

tensió, com han de ser les curses, resultat 

final, en primera posició Vilabella 1 amb 

711 voltes, segona posició Mont-roig 2 amb 

695 voltes, tercera posició Mirakbe 2.0 amb 

690 voltes, quarta posició Mirakbe Sloting 

Plus amb 684 voltes, cinquena posició RTC 

Lluisito amb 650 voltes i Vilabella 5 amb 

561 voltes. 

El diumenge es realitzava l’ultima màniga, amb la participació de 6 equips, 

concretament SS1 amb un Mosler, Fòsils Team amb un Nissan de Reprotec, Metal 



amb un Mosler, Vilabella 2 amb un Mosler, 

Test Team amb un Mosler i Mont-roig BIS 

amb un Saleen Arrow, en aquesta màniga 

es va veure molt de nivell per totes les parts 

i un control exhaustiu de tots els equips 

entre ells i seguint les evolucions respecte a 

la classificació general oficiosa, 

malauradament es va produir un petit error 

amb el control de cursa, el qual va fer 

perdre les voltes amb una màniga i s’havia de realitzar el estudi de posició  

manualment, en aquesta màniga ja es va veure de bon principi que l’equip SS1 anava 

a totes, començant per la pista 3 i fent ja un total de 121 voltes, trencant mitjanes de 

temps i rècord absolut de voltes, seguits del equip Fòsils Team que sense fer massa 

soroll anaven escalant posicions a la general, seguits al darrera per una lluita constant 

de la resta d’equips i quedant una mica al darrera l’equip Test Team per culpa d’una 

tria de motor amb poques voltes i per l’equip local Mont-roig BIS després de tenir 

problemes amb el seu Saleen amb repetides parades a Box amb la conseqüent 

pèrdua de voltes. Al final el resultat de la màniga seria en primera posició SS1 amb un 

total de 721 voltes, seguit de Fòsils Team amb 697, tercera posició Metal amb 694 

voltes, quarta posició Vilabella 2 amb 693 voltes, cinquena posició Test Team amb 680 

voltes i darrera Mont-roig BIS amb 664 voltes. 

Al final quedava la general, amb primera posició SS1, als quals no hi ha, ara per ara, 

ningú que els faci ombra, seguits de Vilabella 2 i de Fòsils Team. 

Des de l’organització de Slot-Roig, donar les gràcies a tots els equips participants per 

el seu bon rotllo, ajuda en tot moment i esperem que hagueu estat a gust a les nostres 

instal·lacions i només dir-vos, fins la propera. 

Gràcies a tots !!! 


