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SOPAR I CURSA 1000 VIRATGES 

20 de Desembre de 2008 
 
Dissabte passat vam celebrar la cloenda de 
l'actual temporada de curses. Després dels 
entrenaments lliures que van començar a les 
20h passades fins gairebé les 23h vam anar 
a sopar al Caliu per començar la cursa ben 
passada la 1 de la nit.Finalment vam reunir 9 
persones per sopar i formar quatre equips a 
sorteig. Una vegada els cotxes verificats 
comencem amb la pole position que va 
quedar així: 

1. Ferrari Team - 10,511 
2. Garraf Slot - 10,737 
3. Batman - 11,103 
4. Trempoide - 11,154 

Cada equip tria el seu carril per començar i 
arranquem amb l'objectiu d'arribar primers a 
fer els 1000 viratges al circuit de l'Ateneu. 
En la primera mànega ja es veu que la pista 
està molt lenta probablement degut a les 
obres que han fet al carrer que han omplert el 
local de pols. 
 
Un cop acabada la primera passada per tots 
els carrils els quatre equips estaben 
distanciats igual els uns dels altres, a unes 10 
voltes del de darrera cada equip. Va ser en la 

segona passada quan l'equip dels Batman va apretar de valent i en la penúltima 
mànega va aconseguir passar davant dels Trempoides, malauradament van perdre 
aquesta posició en la última mànega on tota l'estona anaven els dos cotxes en la 
mateixa volta. Finalment els resultats van quedar així: 

1. Ferrari Team - 887 voltes 
2. Trempoide - 874 voltes 
3. Batman - 873 voltes 
4. Garraf Slot - 860 voltes 

Cal destacar l'altissim nivell de tots els pilots, 
doncs les voltes ràpides volaven d'un costat a 
l'altre, quedant la millor en un 9,941 fet per en 
Cisco a la pista dos amb un Audi R10 d'avant, 
seguit de ben a prop per en Marce, que va fer 
un 10,004 també per la pista dos amb un 

Dallara d'Spirit i la tercera ràpida va quedar en mans de Carles Masip amb un 10,098, 
també per la pista dos amb un Ferrari de Fly Racing. 
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El màxim nombre de voltes per mànega també se'l va emportar en Cisco per la pista 
dos al fer 87 voltes, mentre que en Marce per les pistes dos i tres en va aconseguir 86. 
En resum, una cursa molt divertida amb una amplia varietat de cotxes en pista i tots 
amb un comportament més que notable. 

M'agradaria comentar també l'èxit del nou programa de gestió de curses TicTacSlot 
que va funcionar perfectament tota la cursa i ens va donar molt de joc amb la 
senyoreta que canta les voltes ràpides. 

 
Amb això despedim el 2008 i entrem amb 
ganes cap al 2009. 
 


