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3a CURSA CAMPIONAT GRUP C 2011 

17 de Juny de 2011 
 

Ens trobem a la darrera cita del campionat 
de Grup C a l’Ateneu Slot Racing. Les 
primeres posicions de la classificació 
general encara estan per decidir i pocs 
punts separen els tres primers pilots. 

Comencem el vespre amb el que alguns 
consideren el millor de les curses al club, 
les ja tradicionals pizzes del Mario. En 
poca estona veurem les evolucions que els 
pilots han fet als seus cotxes per intentar 
assolir la victòria en aquesta carrera. 
Malauradament a última hora el guanyador 
de l’anterior cursa no va poder fer acte de presència per lluitar pel títol. 

A l’iniciar de la segona màniga una avaria electrònica en el Stop&Go de la pista 1 
obliga a anular les voltes d’aquest carril per a tots els participants per no allargar més 
el final de la cursa que prou tard anavem. 

Passem a analitzar la cursa des del darrer classificat fins al guanyador final. 

En onzena posició el Josep Anton amb el 
seu Jaguar segueix millorant cada cursa 
per sortir d’aquesta zona de la classificació, 
de ben segur que en poc temps el veiem 
més amunt. El Lancia del Miguel i el Sauber 
del Masip protagonitzaven una bonica lluita 
per la novena posició que no es va decidir 
fins a la darrera màniga on el Masip 
recuperava la volta que anava per darrera i 
n’hi treia una altra, aprofitant el carril 2, el 
més ràpid del circuit actualment. 

En vuitena posició el Miqui amb el seu 
Porsche es deixava pel camí dues voltes a la pista 5 per agafar el Joanet, també amb 
un Porsche. Ambdós molt constants en els seus carrils, amb els cotxes evolucionats al 
llarg del campionat però amb una manca d’entrenaments. L’Oscar portava el Mazda 
fins a la sisena posició en una zona 
tranquila amb uns relleus molt constants en 
tots els carrils. 

Anem per la zona calenta de la cursa. Les 
cinc primeres posicions van estar tant 
apretades com a la darrera cursa 
exceptuant el guanyador final que duia un 
ritme inassolible pels altres. El Jordi Jordà 
amb Porsche i el David amb Jaguar ens 
regalaven una gran lluita per la quarta plaça 
durant tota la cursa, el David va aconseguir 
a meitat de màniga una volta d’avantatge 
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que va poder conservar fins al final d’aquesta tot i l’esforç del Jordi per retallar 
diferències. 

El Ricard amb Sauber i el Cisco amb Jaguar 
també tenien la seva lluita particular per la 
segona posició del pòdium. Fins a la quarta 
màniga el Ricard rodava una volta davant 
del Cisco que en el penúltim carril 
aconseguia girar la truita per arrancar l’últim 
carril una volta per davant del primer i per la 
pista 2, com hem dit abans la més ràpida 
del circuit. Tot i semblar que seria tasca fàcil 
pel Cisco, tres sortides de pista d’aquest 
combinades amb un excel·lent pilotatge del 
Ricard amb el nou comandament li va 

permetre recuperar la volta que tenia perduda i afegir-ne una altra d’avantatge per 
consolidar-se en la segona posició. 

I finalment el vencedor de la cursa, l’Israel 
que combinant la seva velocitat i seguretat 
en el pilotatge i un Mazda rapidíssim de la 
factoria alemana “David Wettbewerb“ (David 
Competició en català...) no donava 
possibilitats als altres marcant un ritme 
deemolidor des de l’inici de la cursa. 
Arribant a deixar la volta ràpida en un 9,126 
i un total de 45 voltes per la pista dos que 
no haviem vist en el campionat fins avui. 

Així doncs la classificació general del 
campionat va canviar de líder en aquesta 
darrera cursa quedant de la següent 
manera: 

1. Israel – 65 punts 

2. Cisco Salvador – 57 punts 

3. Ricard Saiz – 49 punts 

4. David – 34 punts 

5. Jordi Jordà – 33 punts 

6. Carles Povill – 27 punts 

7. Oscar Perez – 26 punts 

8. Carles Masip – 25 punts 

9. Joan Amat – 25 punts 

10. Miquel Vilaplana – 18 punts 

11. Josep Anton – 15 punts 

12. Miguel Angel – 12 punts 

13. José Ruiz – 5 punts 

14. Mario – 3 punts 
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Donem per finalitzat el campionat Grup C 2011 a l’Ateneu Slot Racing agraint a tots els 
pilots que han volgut acompanyar-nos en alguna cursa. Esperem que ho hagueu 
gaudit tant com nosaltres. 

Fins la propera! 


