RESISTARRACO SALOU 2016
15-16-17 de juliol
Sisena prova del Resistarraco a Salou, celebrada aquest cap de setmana, 18
equips inscrits, per viure una altra emocionant cursa de Slot

MÀNEGA DIVENDRES:
Sis equips per començar la cursa de Salou. Bona arrancada per NO2, Montroig
i Vastard, portant un ritme molt bó els tres. Liderant la cursa, finalment,
Montroig de la mà del Torà. Vastard amb Dino i NO2 amb Povill, un pel més
endarrerits, seguits d’Aloy Dios Crushers amb Díaz, Reus Team amb Sebas i
els figures de Terres de Reus, debutant a la pista, la llegenda viva de Reus,
Toni Nadal.
Després de diferent canvis de posicions entre Vastard i Montroig per la primera
plaça, finalment la cosa va quedar així: Montroig(4) guanyador de mànega amb
671 tombs amb un Sergio Rosa espectacular, marcant un 12'54 per la pista 1.
Segons, Vastard(6) amb Jordi Folch i Dino Ros, fent una bona cursa. Tercers,
NO2(13), amb Carles Povill i Jordi Jordà, molt irregulars, seguits d’Aloy Dios
Crushers(14) amb Luis i Òscar, amb una cursa molt accidentada plena de
"poltergeist" i fenòmens paranormals al seu Ferrari d'Arrow, a continuació Reus
Team(15), amb un
Sebas que va
una

cursa

fer
força

discreta i un Daniel
Robert

que

va

arreglar la cosa fent
una

gran

cursa.

Finalment, Terres de
Reus(17) amb Toni
Nadal

i

Xavi

Sánchez, fent una
cursa discreta.

MÀNEGA DISSABTE:
Cinc equips, on destacaven els cinquens classificats del Resistarraco, Sloting
XX.
Sortida amb molta força de Los de Sempre i Terres de l'Ebre, amb Sloting XX
remuntant per les pistes lentes, la nova fusió, Mirakbé Mix aguantaven quarts i
Cambrils amb moltes sortides cinquens. Gran lluita per la primera posició, Los
de Sempre varen imposar el seu fort ritme sense sortides.
Finalment, la cosa va acabar així, campions de mànega Los de Sempre(9),
amb Paco Also i Toni Lòpez; segons, Sloting XX(10), no varen fer gaire bona
cursa per la seva classe, Xavi Miret, molt ràpid, però sense control, Jou, va
aguantar el tipus; tercers, Terres de l'Ebre(11), amb un Pablo molt destacat i un
Fede molt ràpid, però amb moltes sortides, quarts, Mirakbé Mix(12), amb els
Reusencs de Pitlane, Albert i Abel; tancant la classificació RTC Cambrils(18),
amb una cursa molt pobre, plena de desajustos mecànics, varen parar a
canviar llantes i perderen molt de temps, Lluis Bel i Gerard Mendoza, no van
tenir un dia afortunat.

MÀNEGA DIUMENGE:
Quasi tots els primers classificats en aquesta mànega, on els líders de la
general, Soy Leyenda(1), van donar un cop d'autoritat, recuperant els 10 tombs
de "handicap" i fent una cursa perfecte, rodant a un fort ritme i sense cometre

errors, deixant el campionat molt favorable pels seus interessos. En segon lloc
Pata Negra(2), amb una bona cursa de bon principi, agafant un avantatge de
fins 11 tombs en els tres primers carrils, avantatge que els Soy Leyenda, van
retallar, quan van anar als carrils més ràpids, Mec i Adrià, ho varen tenir molt a
prop, però el cotxe, se'ls hi va venir a baix. En tercera posició i pòdium per
segon

any

consecutiu
Salou,

a
Jau

Team(3),

amb

un espectacular
Durán, fent una
cursa excel·lent
i un Cabestany,
que

li

va

mancar un pèl
de sang freda,
però també ho
va fer bé, bravo
per aquest equip.

En quarta posició i amb un Reynard, els Mirakbé Sloting(5), el Pep i el Roger,
varen ser els millor equip de fora de casa, carrera boníssima, fent un cinquè
lloc molt meritori.
Cinquens, Sloting Aloyshop(7), bona cursa del Jordi i Ramon, però tenien una
llosa de 8 tombs de "handicap", que els va perjudicar molt, i el Nissan no va
anar tan bé com a altres ocasions, continuen segons a la general, però ara
empatats amb Pata Negra.
Sisens, Vilabella(8), Xavi i Marcel, varen fer una molt bona cursa, millorant i
molt els resultats de l'any passat, no varen aprofitar per molt poc el fet de no
tenir voltes de penalització (handicap), per ben poc, ja que varen perdre posició
amb Sloting AloyShop, per la coma.
En última posició, els Mañas Team(16), fent una cursa al seu nivell demostrat i
progressant poc a poc, però millorant també resultats anteriors.

Per finalitzar la crònica, dir que la volta ràpida, va ser per Jordi Òdena amb un
tomb de 12'31 i el número màxim de voltes per l’Alfons Unda amb 118 tombs
pel carril 2.
Molt agraïts a tots per la vostra participació i esperem poder tornar a organitzarla l'any vinent.

