CRÒNICA 4ª CURSA PORSCHE CUP 1/24
Quarta i última cursa del campionat
Porsche CUP 1/24 Rolling Slot. Aquesta
vegada van ser 11 els cotxes que van
prendre la sortida, encara amb totes les
posicions del campionat per decidir.
La victòria de la cursa se la va emportar
l’Enric amb un total de 230 voltes amb
una cursa sense problemes que li
donava la segona posició general del
campionat. A 3 voltes darrera seu va
acabar el Masip, primer classificat del
campionat i líder durant totes les curses. En tercera plaça el Raul no va poder seguir la
seva mitjana i tornar a fer un segon lloc, cosa que el va relegar a la tercera plaça final
del campionat.
Ja fora del pòdium, el Carles Amat va fer
una quarta plaça, va correr com mai
l’haviem vist correr per aconseguir
aquesta posició que va estar lluitant fins
al darrer moment amb el Joan Rubió, que
per la coma, va acabar cinquè. El primer
quedava 8è i el segon acabava en la 4a
posició general del campionat. Dues
voltes per darrera el Cisco feia el que
podia amb una cafetera enlloc d’un
motor, aquesta plaça li permitia mantenir
la cinquena plaça general.
Amb 218 voltes el Joan Amat anava de menys a més cada mànega fins al final acabar
rodant en 9,9 seg. Vuitè va finalitzar el Ricard només a 4 voltes del Joanet amb el seu
Porsche “bailongo”. El Miki que perdia dues voltes a la pista 2 amb algun problema
mecànic no les podia recuperar i enganxar el Ricard. El Carles Soler amb 203 voltes
penalitzant un excés de sortides i el Carles Galimany amb 160 al abandonar tancaven
la classificació d’aquesta darrera cursa.
L’entrega de premis que s’havia de fer es
va posposar per d’aquí uns 15 díes.
Organitzarem un sopar de pizzes al club i
farem la cerimònia d’entrega de trofeus
gentilesa
dels
patrocinadors
del
campionat, Rolling Slot i C.Masip.
Gràcies a tots per la vostra assistència i
esperem poder repetir-ho més endavant
en el proper campionat que començem a
preparar a partir d’avui.
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