
 

CRÒNICA 8ª CARRERA RESISTARRACO 2015 

SLOT TORTOSA 25, 26 I 27 DE SETEMBRE 2015 

 

Per fi va arribar lo cap de setmana de mediats de octubre del 16 al 18 del 2015. 

Lo club Slot Tortosa va obrir 

les seves portes a tots els 

equips participants que van 

poder vindre a córrer el 

resistarraco 2015. 

Una pista ràpida on la 

preparació ha d’anar 

acompanyada d’uns nervis 

controlats y una excel•lent 

concentració. On un segon 

té el seu pes real per poder 

decidir una posició.  

Lo divendres nit començava la cursa per sis intrèpids equips, pagant excessivament la 

temperatura de la pista i la falta de goma. Es va trigar gairebé mitja màniga en aconseguir 

temps competitius. Soy leyenda va ser l'equip que més ràpid es va adaptar a la pista, l’equip 

Sloting Aloyshop va arrastrar massa la penalització de 14 voltes, Pandols va estar en las seves 

expectatives, Reus team penalitzà massa un fallo mecànic. Jau team i Porta team van lluitar 

fins el final, on les sortides els penalitzaven excessivament 

Lo dissabte mereix un altre tipus de comentari, los de sempre espectacular. Una preparació 

perfecta amb una posta en acció excepcional. Qui va dir? Que conèixer lo circuit no influïa. 

Este es el clar exemple. 



 

Ene dos, Corleone team i Metal, sempre van anar a remolc, decidint la segona posició de la 

màniga en un final no apte per cardíacs. 

Enhorabona als maitoquen que es van estrenar molt correctament, se’ls haurà que tenir en 

compte en un futur. Plats bruts li va fallar la corona, segur que si no és per esta incidència 

haguessin donat més guerra. 

Lo diumenge Coll de som va demostrar una regularitat exquisida, esssent perfectes 

mereixedors de la segona plaça de la general. Vilabella y Sex Bomb es van disputar la segona 

posició de la màniga, fins el final amb uns temps molt acords e igualats. 

Els tres Mirakebe, es van treure les enganxines fins el final, penalitzant excessivament les 

sortides. 

Acabem felicitant especialment als amics de Mañas team, fidels a si mateixos i progressant 

més que adequadament. 

La cursa la van guanyar dos 

equips de Tortosa, vull 

dunar una gran abraçada a 

Paco, Toni, Jordi i Mario ja 

que és la primera vegada 

que dos equips Tortosins 

queden primers en una 

prova del Resistarraco. 

Gràcies a tots els que van 

participar, la existència del 

nostre club no tindria sentit 

sense vosaltres. 

Las portes de Slot Tortosa sempre estaran obertes per els amics. Vosaltres. 

GRÀCIES i asta la pròxima. 


