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SOPAR I CURSA FINAL DE TEMPORADA 2009 

18 de Desembre de 2009 
 
El passat divendres vam despedir el 
2009 "slotísticament" parlant amb el 
sopar de final de temporada i la 
tradicional, tot i ser-ne la segona edició 
cursa amb equips per sorteig. 

Comença la història a les 21.30 amb el 
sopar on trobem les típiques batalletes 
de les carreres, comentaris de 
preparacions, que si la nena no dorm, 
que si l'any que ve què farem?, vaja lo 
típic. 
 
Moment del sorteig dels equips, es van treient del sobre per ordre en què quedaran 
agrupats i queden així: 

1. Tiet i Nebot: Carles Masip i Joan Rubió 
2. Em an ems: Miquel Vilaplana i Marc Molina 
3. Cantabria Racing: Luís Diaz i Ricard Saiz 
4. Fustes de Gel: Joan Amat, Oscar Perez i Cisco Salvador 

En acabar el sopar i amb el sorteig fet, 
anem tots cap al local aguantant el fred 
que feia al carrer, i és que 2º no els 
tenim cada dia... 
 
Començem per la pole position, on tots 
els pilots, cadascú amb el seu cotxe han 
de marcar el seu millor temps, quedant 
en aquest ordre: 

1. Cantabria Racing - 10,126 
2. Fustes de Gel - 10,338 
3. Tiet i Nebot - 10,551 
4. Em an Ems - 11,426 

Després de situar els cotxes als carrils 
corresponents començem la cursa! Al 
final de la primera mànega Cantabria 
Racing aconsegueix 5 voltes d'avantatge 
amb el Ricard i el seu Mosler de NSR 
respecte a Tiet i Nebot corrent el Joan 
amb un Nissan de Reprotec. Per darrera 
venien els Fustes de Gel on el Joanet 
amb un Courage d'Spirit feia el que 
bonament podia i els Em an Ems amb en 
Marc que era la primera vegada que 
rodava en aquesta pista i amb un Riley 
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de Sideways per la pista 3 quedava a 
tansols 3 voltes dels tercers. 
 
A la segona mànega les coses s'apreten 
una mica al capdavant, per part de 
Fustes de Gel entra el Cisco amb el seu 
Mosler de NSR i es queden a 4 voltes 
dels primers classificats, Cantabria 
Racing que a la vegada, el Luís amb un 
Nissan de Reprotec afegeixen 2 voltes 
de diferència amb els que fins ara eren 
segons classificats, Tiet i Nebot amb 
una bona mànega de Masip que amb el Ferrari F40 de Fly Racing plantava cara als 
Mosler, Nissan i Mclaren. Finalment el Miki amb el Mclaren de Slot.it mantenia el ritme 
dels de davant. 
 

Comença la tercera mànega i Cantabria 
Racing, ara amb el Mosler de'n Ricard 
guanya la mànega deixant l'equip amb 9 
voltes d'avantatge respecte Fustes de 
Gel on l'Oscar amb el seu Mosler que no 
anava gaire fi aconseguia mantenir la 
segona posició tansols a una volta de 
Tiet i Nebot amb el Joan i el seu Nissan 
que volava per la recta treient les calques 
de tots els altres. Finalment els Em an 
Ems amb el Marc per la pista 6 que se li 
va atravessar perdien pistonada amb el 

Riley molt crític per aquest carril. 
 
En la quarta mànega Fustes de Gel fa 
una molt bona mànega marcant el rècord 
de voltes i la volta ràpida de la cursa 
quedant a tansols 2 voltes de Cantabria 
Racing, Tiet i Nebot segueixen amb la 
seva constància però acaben 10 voltes 
per darrera, i Em an Ems manté el ritme 
també, però es queden gairebé sense 
possibilitats d'entrar al podium. 

 
La cinquena mànega ve marcada per un 
canvi al capdavant de la classificació, 
Cantabria Racing per la pista 1 no arriba 
a fer la seva mitjana de voltes i Fustes de 
Gel ho aprofita acabant una volta per 
damunt. Tiet i Nebot i Em an Ems 
quadren les voltes mantenint les seves 
posicions. 
 

Sisena i darrera mànega, Cantabria Racing comença molt fort amb la pista a favor, 
doncs Fustes de Gel corria per la 6, per desgràcia el Mosler de Cisco era molt còmode 
de portar i van poder controlar els atacs del Nissan del Luís que apretava molt. Van 
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rodar gairebé tota la mànega en la mateixa volta fins els moments finals en què una 
sortida de Cantabria Racing va donar un marge d'error a Fustes de Gel que va acabar 
la cursa 1 volta per davant. Per darrera els Tiet i Nebot mantenient el seu ritme i Em an 
Ems punxava també per la pista 1 i no va poder posar presió als tercers classificats. 
 

Finalment la classificació va quedar així: 

1. Fustes de Gel - 604 voltes 
2. Cantabria Racing - 603 voltes 
3. Tiet i Nebot - 580 voltes 
4. Em an Ems - 546 voltes 

 

Tansols un canvi respecte la pole 
position i una cursa molt igualada i molts 

somriures com prometiem al cartell de presentació! 
 
Ara sí, donem per finalitzada la temporada 2009, l'any vinent tal com es va parlar, els 
guanyadors d'aquesta cursa tenen el sopar pagat, per tant enhorabona Joanet, Òscar i 
Cisco. 
 
FOTO DELS GUANYADORS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Joanet no és que quedi tapat pel pòdium, va haver de marxar abans d'hora per 
atendre les necessitats dels peques ;) 
 


