6 HORES NINCO
25 d’Octubre de 2008
Dissabte passat es va disputar la resistència
de 6 hores categoria Ninco al club, el
reglament era el mateix que en el resiscat,
amb motor Spirit i pneumàtics de la mateixa
marca.
Cinc equips formats per dos pilots cadascun
van presentar-se a l'esdeveniment amb els
seus cotxes preparats per la competició.
Després dels entrenaments previs i les
pertinents verificacions procedim a fer la poleposition per escollir el carril de la cursa. Les
voltes classificatòries ja ens donarien una idea de les posicions finals de cada equip
quedant la pole amb els següents temps:
Metal - 10,550
Tay Motorsport - 10,938
M&M's - 10,967
Le petit blai - 11,225
SPS - 11,380
Durant la primera meitat de carrera ja es van
definir les posicions finals de la cursa, amb
una sortida de la Metal apretant des de bon
principi, seguits a unes quantes voltes pels
TAY que duien una bona batalla amb els
M&M's que duraria fins al final de la cursa.
Unes voltes més endarrerits venien els SPS
amb algun que altre problema amb el cotxe
de bon principi, i Le petit blai, que sent la seva
segona cursa es van acostant als seus rivals
més propers.
En la segona meitat de la cursa tot va seguir com en la primera excepte que els TAY
van poder agafar en les últimes tandes unes voltes més d'avantatge que els van servir
per acabar tranquils les darreres dues tandes.
Finalment els resultats de la cursa van quedar així:
Metal - 1683 voltes
TAY Motorsport - 1646 voltes
M&M's - 1638 voltes
SPS - 1574 voltes
Le petit blai - 1469
A mode de resum, vam poder disfrutar d'una bona tarda de dissabte gaudint del nostre
hobby i competint al màxim.
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