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CURSA INAUGURAL 

10 i 11 de Gener de 2015 

El segon cap de setmana de Gener ens ha deixat una gran jornada de slot amb la cursa 

inaugural de les noves instal·lacions de l’Ateneu Slot Racing. Una cursa de tres hores de durada 

amb reglament Resistarraco 2015 que han aprofitat molts equips de la província de Tarragona 

per fer un primer test amb els nous motors i relació d’enguany. 

La cursa s’ha dividit en dues mànegues, la primera disputada dissabte tarda i la segona 

diumenge matí. Un total de 16 equips inscrits van participar en la prova amb pilots vinguts des 

de Tarragona fins a Cardedeu. 

Tot i els canvis de reglament el model més present a la graella de sortida segueix sent el 

Mosler de NSR, escollit per 13 dels 16 equips participants. També van disputar la cursa un 

BMW Z4 de Scaleauto, un Porsche 911 GT1 Evo de Slot.it, i un Aston Martin de Black Arrow, 

tots ells amb transmissió en angle. 

Anem a l’anàlisi de la cursa partint dels resultats obtinguts ajuntant les dues mànegues. 

Per la part baixa de la classificació trobem el 

Black Team, uns joves pilots que van patir la 

poca seguretat que els donava el Porsche, tot 

mantenint una bona lluita durant tota la cursa 

amb Xavi’s Team, més experimentats i amb un 

Mosler que els donava més tranquil·litat. En 

catorzena posició trobem un equip amb molta 

experiència que ha retrobat l’slot després de 
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gairebé 30 anys d’inactivitat, els ACME amb el BMW Z4 penalitzaven a les pistes exteriors 1 i 6 

on perdien unes valuoses voltes. 

Amb una cursa còmode rodant a un bon 

ritme en tots els carrils, l’equip format per 

pare i fill, els Porta Team que estan fent 

bona feina preparant el Mosler per 

aquesta nova temporada. En dotzena 

posició trobem l’Escuderia Turboslot, dos 

grans dels ral·lis penedesencs que 

s’estrenaven com equip en una prova de velocitat, acabant en dotzena posició, amb bon 

regust de boca i ganes de la següent prova. 

L’entrada al top ten ha estat molt disputada amb una bonica lluita entre Jau Team i Aloyshop 

La Lira, imposant-se els últims per poc més d’una volta. En novena posició dos pilots habituals 

del Resistarraco que s’han ajuntat per formar l’equip Guillalef Mirakbe, amb un Mosler ben 

afinat patien el desconeixement de la pista i no podien pujar més amunt a la classificació. 

Menys d’una volta ha separat tres equips locals en la lluita per la sisena plaça general. Plats 

Bruts, equip jove que comença a empènyer de valent assolia la sisena plaça tot i patir petits 

problemes amb les trenetes del seu Mosler que el va tornar més lent que normalment. Els 

Metal, es van adjudicar la pole position de la mànega de dissabte, en cursa van baixar un pèl el 

ritme, però no prou per ser avançats per 

Aloy Crushers. Aquests van quedar en 

vuitena posició amb un Aston Martin que 

apunta bones maneres, malauradament 

cap al final de cursa el difusor posterior 

del cotxe anava tocant el terra i van 

baixar el ritme. 

L’equip Tiempo Atrás format per dos pilots ajuntats en últim moment que han demostrat la 

seva gran qualitat portant el seu Mosler fins a aquesta cinquena posició final. Mirakebe Sloting 

Plus que patia problemes mecànics quan rodaven en tercera posició, assolia la quarta plaça 

només una volta darrera de Hostieeee Team i el seu rapidíssim Mosler. 
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En la lluita per la victòria hi trobem dos clars protagonistes. Sloting Aloyshop amb Mosler patia 

uns rebots estranys del tren posterior que feia el cotxe molt incòmode, tot i parar a revisar-ho, 

han aconseguit disminuir-los, però no fer-los desaparèixer del tot. Finalment i després d’una 

bona lluita han acabat en segona posició cedint la victòria de la prova a Peta Crujis, equip local 

que portava un Mosler amb unes grans prestacions, que combinat amb la gran qualitat dels 

seus pilots han pogut pujar al calaix més alt del podi. 

En ambdues mànegues, com és habitual a l’ateneu sempre hi ha alguna sorpresa, i és que s’ha 

entregat una ampolla de cava al primer pilot que fes una volta ràpida particular a partir del 

moment en que la organització així ho assenyalava. 

 

Només ens queda donar les gràcies a tots els pilots participants a la cursa, esperem que 

hagueu gaudit tant com nosaltres en aquesta cursa inaugural. 

1rs Classificats 
PETA CRUJIS 

2ns Classificats 
SLOTING ALOYSHOP 

3rs Classificats 
HOSTIEEE TEAM 


