3a CURSA CAMPIONAT NINCO GT 2011
11 de Març 2011
Ens trobem amb la darrera cursa del primer campionat d’enguany a l’Ateneu Slot
Racing. Un total de 15 pilots es van inscriure, malauradament en José va causar baixa
a última hora i, finalment vam confeccionar dues mànegues de 7 cotxes per disputar.
Arranquem amb els entrenaments, seguim
amb el sopar a base de les ja famoses
pizzes del nostre amic Mario, i prenem l’inici
de la cursa disputant primer una mànega
amb els darrers classificats del campionat i
en segon lloc els 7 primers classificats de la
general.
Al capdavant de la general abans de
disputar aquesta cursa hi trobem per aquest
ordre el Masip, Oscar, Cisco, Ricard, Israel,
Joanet i Miqui, tots amb opcions d’entrar a les 3 primeres places de la classificació
general final. Un cop posats en situació anem a analitzar la cursa:
En aquesta ocasió un altre pilot diferent dels
dos anteriors, aconseguia la victòria de la
cursa. El Ricard amb un Audi que havia
descartat en les dues anteriors curses
apostant pel mosler el feia guanyar la cursa
amb un total de 270 voltes, un ritme
lleugerament més lent que en l’anterior.
Aquest va disputar una bona lluita amb el
Cisco fins a la darrera mànega on
arrancaven a menys de mitja volta de
diferència. La pista 5 que feia en Ricard era
molt ràpida i li permetia treure una volta d’avantatge a final de la cursa. En tercera
posició hi tenim el sempre constant Joanet amb el seu Ford GT, no molt ràpid però
molt segur com ens té acostumats acabava amb 265 voltes.
En quarta posició el líder del campionat, el
Masip que repetia cursa amb un Lexus
menys treballat del que ell voldria. Seguit
per l’Oscar que, al fer un canvi de xassís
just abans de l’inici de la cursa penalitzava
en el comportament del seu Ford GT. El
Miqui només una volta darrera l’Oscar amb
el seu Ferrari mantenia una bona lluita amb
l’Israel i el seu Audi, que es va emportar el
primer només per la coma.
Només una volta per darrera el Miguel Angel i el seu mosler, guanyador de la primera
mànega de la cursa amb un ritme molt constant però no prou ràpid. El David en
novena posició i l’Andreu en desena separats per 3 voltes, feien goig corrent un al
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costat de l’altre ambdós amb Audi i la mateixa decoraci, protagonitzant un parell de
sortides on van topar l’un amb l’altre, segons deien, per ordres d’equip.
Sis voltes darrera l’Andreu, amb un total de
240 voltes, el Mario amb un Audi decoració
Heineken
espectacular,
amb
manca
d’entrenaments li faltava ritme de cursa.
Seguint el Mario hi trobem els germans
Garcia, l’Albert i el Joan amb dos Mosler
que van gaudir de valent. I en darrera plaça
el Josep Anton amb el seu Lexus amb una
nova pintada cridanera es quedava en 192
voltes, amb un fallo en la configuració del
comandament que no va poder solucionar
fins a les darreres mànegues.

Entrega de premis del campionat gentilesa de Rolling Slot

1r – Carles Masip

2n – Ricard Saiz

3r – Cisco Salvador
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