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CRÒNICA 3ª CURSA PORSCHE CUP 1/24 
 
Ens trobem ja en la penúltima cita 
d’aquest campionat, aquesta vegada 
amb algunes baixes de pilots dels que 
al final poden estar lluitant pel títol, un 
total de 10 pilots van situar els seus 
cotxes a la línia de sortida. 
 
Alguns problemes amb el DS i 
l’ordinador algunes mànegues es van 
enredar més del que voldriem, però de 
ben segur que per la última cursa estarà 
solucionat. 
 
Anem a pel desenvolupament de la cursa que realment és el que tothom vol llegir. 
 
En aquesta tercera cita, el guanyador de la primera prova ha tornat a creuar primer la 
línia d’arribada. El Masip amb un total de 234 voltes, arribant en dues mànegues a les 
60 voltes, cosa que mai haviem vist va fer una cursa tranquila, només presionat 
d’aprop en els primers moments de cursa pel Raul, o altrament dit el més regular del 
campionat que una altre vegada ha assolit la 2a posició final cinc voltes per darrera el 

Masip. Al darrer caixó del pòdium l’Enric 
no podia arribar al ritme dels dos primers 
classificats, quedant-se amb 226 voltes 
finals. 
 
A la quarta posició el Joan Rubió, inscrit 
d’última hora es quedava a tansols tres 
voltes de pujar al pòdium amb una 
mànega inicial per la pista 2 molt bona 
fent les 57 voltes. Darrera d’ell el Miquel 
que poc a poc va pujant posicions al 
campionat, a veure si en la darrera cursa 

ens dona una sorpresa i encara pot estar més amunt. El Xavi tot i ser la primera 
vegada que participava en una cursa del campionat tansols es va quedar a dues voltes 
del Miquel amb el seu Porsche ben afinat li va mancar una bona estona 
d’entrenaments per estar més amunt. 
 
En setena posició el Soler quedava amb 
209 voltes seguit del Cisco a dues 
voltes i l’Enrique per darrera, els tres 
van protagonitzar la que podriem 
qualificarcom la mànega més 
accidentada de la història de l’slot, i es 
que, es van dedicar més a fer-se fora 
l’un a l’altre que a donar voltes. I tancant 
la classificació el Pere amb el seu 
Porsche de l’Escuderia Penedès que 
corre com un llamp a les rectes, però de 
les curves no en vol saber res. 
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La propera cita serà en quinze dies i serà 
la darrera del campionat. Serà el 
divendres 28 de Maig al vespre i, en 
acabar la cursa, farem l’entrega de 
premis del campionat, us hi esperem a 
tots! 


