CURSA INAUGURAL CIRCUIT DE PENEDÈS 2009
27 de Juny de 2009
Després d'aquesta cursa, tot i haver-hi
disputat abans el Resistarraco, donem per
inaugurat el nou "Circuit del Penedès" de
l'Ateneu Slot Racing.
Finalment vam tenir la baixa de dos equips
inscrits que per vàries circumstàncies no van
poder assistir a la cursa. Així doncs sis equips
vam passar la tarda entrenant de valent per
afinar els cotxes per aguantar les dues hores
de cursa.

Un cop arriben les pizzes ens posem a sopar i riure una bona estona tot parlant
d'anècdotes de les curses viscudes per tots els presents.
Després de fer una curta digestió començem
amb la cursa. De bon principi l'equip Encar
Slot marquen un fort ritme començant per la
pista 3 marcant la volta ràpida de tota la
cursa, en 9,46, seguits de Rios Crushers
Racing a una sola volta, AugKie, Poleria
Oswaldo i Metal a dues voltes del cap de
cursa i tancant la classificació els SPS que al
començar per la pista 1 no agafaven el ritme.

En acabar la segons mànega l'equip Metal es troba en primera posició a només dues
voltes del s segons classificats Rios i Augkie. Per darrera trobem els Poleria a vuit
voltes del cap de la cursa seguits per Encar a 9 voltes i per els SPS algo despenjats,
sembla que el cotxe no estava tant ben preparat com pensavem.
La tercera passada deixa les coses gairebé
igual que en la segons, aquesta però,
marcada per una remuntada de Encar que
aconsegueix acabar en quarta posició malgrat
els esforços de Poleria Oswaldo. Mentrestant
al capdavant la Metal aconseguia treure dues
voltes més als segons classificats, els Rios i
els Augkie amb una petita punxada passen a
la tercera plaça només a tres voltes dels del
davant.
En la quarta mànega queda tot igual, només l'equip AugKie és capaç de retallar una
volta als Rios que corrian costat per costat.

Al penúltim carril seguim igual, però els AugKie seguint amb la progressió
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aconsegueixen acabar a la mateixa volta de Rios, per darrera Poleria Owsaldo fa una
pista tres algo més fluixeta i perden forces opcions al podi, mentre els SPS es
despenjen una mica més acabant a 35 voltes dels cinquens fins aquest moment.
En la darrera passada la Metal es consolida
com a primer classificat aguantant les
distàncies amb els segons, AugKie, que
confirmant la remuntada acaben dues voltes
davant dels Rios. Encar Slot intenta
desesperadament aconseguit posició de podi
retallant quatre voltes, però els en van faltar
dos per arribar-hi. I per darrera consolidant la
sisena posició els SPS que van acabar a 71
voltes del cap de cursa.

Els resultats finals van quedar d'aquesta manera:
Metal - 690 voltes
AugKie - 681 voltes
Rios Crushers Racing - 678 voltes
Encar Slot - 676 voltes
Poleria Oswaldo - 660 voltes
SPS - 619 voltes
Tansols ens queda agraïr a tothom qui va venir la seva presència i felicitar a tots els
pilots per la gran cursa, sobretot a dos pilots que feia almenys un any que no agafaven
el "Mando" i l'endollaven a la pista.
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