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COPA MEGANE 2009 

4 d’Abril de 2009 
 
Dissabte passat a mitja tarda es va 
celebrar la copa Megane al Ateneu Slot 
Racing. Esperavem que aquesta fos 
una de les curses més participatives, 
però finalment només 7 participants van 
poder assistir a la cursa. 
 
Tot i això vam disfrutar i correr com mai 
amb els Megane de Ninco. A les 15.30 
puntuals comencen els entrenaments 
lliures, la gent comença a rodar, uns 
portaven la feina feta de casa i d'altres 
la començaven a fer en aquells moments, muntant, desmuntant i provant reglatges als 
seus cotxes. 
 
A les 17h comença la pole position amb ordre de pilots i pista aleatòri com sempre fem 
últimament. El carril afortunat seria el 4, una pista central, ràpida i que tots ens 
coneixem sobradament. Els resultats de la pole quedarien així: 
 
Cisco - 9,906 
Masip - 10,053 
Miki - 10,218 
Andreu - 10,325 
Ricard - 10,499 
Oscar - 10,517 
Blai - 11,543 
 
 
 
 
 

Amb aquests resultats formem les dues 
mànegues per la cursa. La primera que 
es correrà formada pels quatre últims 
classificats i la segona amb els tres 
primers. És hora de començar la cursa. 
 
En la primera mànega les voltes ràpides 
estaven al voltant dels 10 baixos, sense 
arribar en cap moment a baixar a 9 
segons per volta. Això va deixar en 
primer lloc al Ricard amb 4 voltes 
d'avantatge sobre l'Andreu, que va deixar 

darrera seu a l'Oscar a 10 voltes, mentre que en la darrera posició quedava el Blai a 
30 voltes de distància. 
 
En la segona mànega el ritme era més alt, baixant a 9 segons el temps de la volta 
ràpida gairebé al primer tomb, arribant a deixar la volta ràpida en 9,545 per la pista 2.  
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Amb aquests temps, la classificació de la 
segona mànega va quedar el Cisco 
primer amb 284 voltes seguit del Masip a 
9 voltes i el Miki, que va tenir problemes 
entre els pneumàtics i l'acoplament de la 
carrosseria pintada amb el xasis, quedant 
29 voltes per darrera. 
 
La classificació final queda de la següent 
manera: 
 
Cisco - 284 voltes 
Masip - 275 voltes 
Ricard - 266 voltes 
Andreu - 262 voltes 
Oscar - 252 voltes 
Miki - 246 voltes 
Blai - 221 voltes 
 
 


