1era cursa RESISTARRACO 2013
Aloyshop La Lira, 18, 19 i 20 de gener
Nova temporada, nous motors, noves rodes y tot segueix igual, el campionat, amb l’ajuda de
la coordinadora (gracies nois) mostra que esta mes en forma que mai. Hi han nous clubs i
altres que ens deixen, però la competició continua amb el mateix ritme que va acabar, hi
han os**es per veure qui guanya, de bon rollo, però cada cop mes junts a les classificacions.
21 equips, un mes que la temporada passada, es van donar cita a les instal·lacions del club
Aloyshop La Lira per encetar la temporada.
Divendres nit:
La primera manega, que puntualment va començar a les 21:00 amb els entrenaments, va
ser la escollida per sis equips; Test Team, Colldesom Team, Mirakbelmar, Pandols, Slot
Tortosa i dos equips locals, La Lira 2 i 3.
Tot i que La lira 2 va fer valer la seva condició d’equip local, no ho va tenir fàcil i Test Team
va plantar cara amb el seu afinadíssim Reynard, La tercera posició va estar per Colldesom
Team amb dura batalla amb Mirakbelmar fins que al final només una volta els va separar.
5ens va acabar l’altre equip local, Arturo i Joan de La Lira 3 van fer una bona cursa, sobre
tot l’Arturo que va fer mànigues molt bones. La 6ena i 7ena posició van estar per els equips
de la cinquena província, Pandols i Slot Tortosa. Llàstima que pandols va patir problemes
amb l’eix del darrera que se’ls va afluixar, si no fos per això potser podrien haver estat
barallant-se amb els de la Lira 3. Al final la classificació de la manega va quedar així:
La Lira 2
Test Team
Colldesom Team
Mirakbelmar
La Lira 3
Pandols
Slot Tortosa

748
738
689
688
678
666
642

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Dissabte tarda:
7 equips mes es van presentar el dissabte a la tarda, els equips van ser: Gallislot, Sex
Bomb, Vilabella jr, Fòssils Team, Mirakbe Evo, Mont-Roig 1 i Dodot Team.
La manega la van guanyar el Fòssils tot i que en determinades parts, els del Gallinero van
plantar cara.
La resta es van anar situant als seus llocs tot i que els de Mont-Roig van tenir que parar a
reparar la transmissió i van perdre un munt de voltes.
Cal dir que tot i quedar les últims de manega, els equip de Vilabella jr i Dodot Team ho van
fer mot be, l’equip de Vilabella era mixt, un sènior i un infantil. Menció a part els Dodot
Team, tots dos infantils i un d’ells de nomes 7 anys, van patir molt la revirada pista de la
Lira però a ben segur que d’aquí uns quants anys retiraran als pares.
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La classificació de la manega va quedar de la següent forma:
Fòssils Team
Gallislot
Mirakbe Evo
Sex Bomb
Mont-Roig 1
Vilabella jr.
Dodot Team

746
743
732
716
687
653
548

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Diumenge matí:
7 equips mes van matinar un diumenge per l’última manega del cap de setmana, Mirakbe
Sloting Plus, Vilabella 1, Mirakbe 69, SS1, Metal, Mañas Team i els locals de La Lira 1.
El vigents campions no van deixar escapar l’oportunitat de tornar a ser l’equip de l’ou ferrat,
allà on va suquen i van guanyar la cursa amb comoditat, els van seguir Mirakbe Sloting Plus,
Metal, La Lira 1, Vilabella 1, Mirakebe 69 i els últims van acabar els Mañas Team.
Cal remarcar que els de Vilabella van tenir algun que altre problema que els va impedir
lluitar per la tercera posició amb els Metal.
Els resultats van ser els següents:
SS1
Mirakbe Sloting Plus
Metal
La Lira 1
Vilabella 1
Mirakbe 69
Mañas Team

766
749
746
744
740
712
639

v
v.
v.
v.
v.
v.
v.

L’organització del campionat, un cop revisades les imatges decideix penalitzar amb cinc
voltes a tres equips que portaven els cotxe sense pintar i sense cap adhesiu, els equips van
ser: La Lira 1, Mirakbe Evo i Mont-roig 1, aquest fet només va influir en la classificació de La
Lira 1 que amb aquestes 5 voltes perdia dos llocs a favor de Gallislot i Vilabella 1.
Al ajuntar les manegues es veu que els vigents campions continuen al seu ritme, traient 17
voltes al segon classificat, a partir d’ells es situen 8 equips en 11 voltes, cosa que constata el
bon nivell del campionat.
Ens veiem a Cambrils!!!
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