CRÒNICA 2ª CURSA PORSCHE CUP 1/24
Segona prova del campionat d’estreno a la categoria gran del club. Aquesta vegada 13
participants van situar-se a la línia de sortida per demostrar les evolucions d’aquestes
petites grans màquines.
Amb unes mànegues bastant
accidentades
amb
moltes
sortides i algun problema amb
l’ordinador per una despistada
del cap de cursa la cosa va
quedar així.
En la primera plaça marcant un
ritme rapidíssim des de la
primera mànega l’Enric amb el
seu Porsche “Xocolata” amb un
total de 227 voltes deixant la
volta ràpida en 9,788, baixant 2
dècimes la millor volta total de la
1a prova del campionat. Tres voltes per darrera en segona posició el Raul, constant,
com en la primera cursa ha pogut acabar en la mateixa posició. Tancant el pòdium el
Masip només una volta per darrera perjudicat per les sortides i problemes amb
l’ordinador de la seva mànega.
Ja fora del pòdium, en quarta posició
tenim el Joanet, un nouvingut a aquesta
categoria que manté el bon dit del 1/32,
acabant a la mateixa volta i a només una
coma de diferència del pòdium. Set voltes
més endarrera el Joan Rubió amb un
“Rockstars” impresionant va mantenir la
posició respecte la darrera cursa. En la
mateixa volta i poc darrera seu el Cisco
punxava en aquesta cursa amb una
manca de preparació i entrenaments.
En setena posició el Soler, al que
l’ordinador no li volia comptar les voltes i
cada vegada que pasava pel pont
semblava que el xiulaven, quedava a
només una volta de Cisco. Vuitè l’amic i
col·laborador d’aquest campionat Carles
Amat que, segurament, va pagar
l’abscència d’hores de son de la nit
anterior. Pocs metres darrera seu el
Carles Galimany va punxar amb un
motor que feia molts alt-i-baixos.
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En desena posició trobem el Marc amb
209 voltes va tenir problemes des de la
primera volta quan a conseqüència d’una
sortida de pista trencava els suports de la
carrosseria. Set voltes darrera seu el
Miqui amb el seu “Martini” no podia agafar
el ritme que havia demostrat als
entrenaments. A només una volta
l’Enrique que millora el ritme respecte la
darrera cursa, però encara no és suficient
per estar més endavant. I en darrera
posició com a “farolillo rojo” el Pere
Galimany que disfruta fent patir els seus veïns de pista amb algun que altre cop de cul.
En definitiva, un gran diumenge al matí complint els horaris, algun que altre error en la
organització de la cursa, molt riure i una falta d’esmorzar per alguns que encara tenim
gana.
Ens veiem el dia 14 de Maig a la 3a prova del campionat, el divendres a la nit.
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