
 

RESISTARRACO INFANTIL 2014 

1ª PROVA SLOT CLUB TARRAGONA 

 

Les instal�lacions de Slot Club Tarragona han acollit la primera de les sis 
proves del Resistarraco Infantil amb un notable èxit de participació. 

En total, 18 petits pilots i quatre hores de slot repartides entre 
entrenaments i les tres mànigues de la cursa, i tots van poder gaudir d’allò 
més, perquè els cotxes cedits per Sloting Plus van funcionar a la perfecció i 
les decoracions realitzades per Masip Competició van enamorar a tothom. 

Excel�lent feina de Slot Club Tarragona que a més d’una bona organització 
ha aportat la majoria dels nens i nenes i ha ofert l’alternativa de provar la 
pista digital mentre no els hi tocava el torn. 

També destaquem que per bona part dels infants, era la primera cursa en la 
qual participaven i en un circuit molt més gran que el de casa!  

Evidentment els ha costat agafar un ritme sense “accidents” però han 
intentat anar millorant volta a volta i el que és més bonic, molta igualtat 
entre els més novells: vuit pilots separats per només cinc voltes! Entre 81 i 
76 voltes. Molt bé Alejandro, Raül, Roland, Carla, Sergio, Josep Manel, 
David i Marc per la lluita que heu ofert. 

Més traça van demostrar l’Adrià 
Renúncio, l’Álvaro Mateo i l’Àlex 
Pascual que amb 91, 89 i 88 voltes 
respectivament, era el grup que 
lluitava per la vuitena posició. 

En les set posicions capdavanteres hi 
apareixen joves pilots que van 
demostrar molt bones maneres fruit 
d’una major experiència. Entre 
aquests, tres lluites per parelles i un 
clar dominador. 

Diverses alternances entre l’Àlex Ramal i el Pau Pons per ocupar la sisena 
plaça final. 102 voltes contra 101 van decidir a favor del primer. 

La quarta plaça se l’endugué l’Adrià Pujol (106 v) en la lluita particular 
envers el José M López (105 v). 



 

I el nivell seguia pujant fins a les 111 voltes amb la següent parella. Marc 
Torà va començar dominant per després veure’s superat pel Magí Llaberia, 
però es va refer i després d’una intensa lluita el Marc segon i el Magí tercer. 

Només queda desvelar el nom del primer campió. Intractable Joan Pallejà!!! 
Ni més ni menys que 119 voltes. Rècords en tots els carrils i una gran 
demostració de pilotatge. 

Finalment cal també destacar el paper dels nombrosos pares i mares que en 
tot moment van ajudar i animar amb total correcció. 

Felicitats i ens retrobarem el 14 de juny a Cambrils. 


