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PIZZA + 4H RESISCAT 2009 

31 d’Octubre de 2009 
 
Ahir vam poder disfrutar d'una bona pizza 
i una gran cursa al "Circuit del Penedès" 
de l'Ateneu Slot Racing. Un total de 4 
equips van prendre la sortida després 
d'un sopar entretingut tot comentant els 
problemes que tenim amb els prospectes 
dels medicaments, que a dia d'avui 
encara no hem pogut resoldre. 
 
 
Tots els equips monten els pneumàtics 
cedits per la organització i comença la 
pole-position que va acabar així: 
 
Els Pistulerus - 9,989 
Metal - 10,171 
Evotec - 10,229 
Rios Crushers Racing - 10,269 
 
Aquests resultats no van ser un indicador 
dels resultats de la cursa, doncs tansols 
un equip acabaria la cursa en la posició 
de la pole. 
 
Ara sí, comença l'hora de la veritat, arranquem els motors! 
 
Des de la primera volta l'equip Rios comença marcant un bon ritme amb el seu Mosler 
seguit d'aprop per la Metal, els Pistolerus i els Evotec seguient l'estela dels dos 
primers unes poques voltes per sota. 

 
Durant la cursa els tres primers 
classificats, Rios, Metal i els Pistolerus 
s'alternaven en alguna mànega les 
posicions, mentre que Evotec amb 
alguns problemes amb el cotxe perdien 
algunes voltes. 
 
 
Arribats a la darrera mànega Rios i Metal 
només estaven separats per una volta, 
però la Metal entrava a la pista 6 que no 
tenien gaire controlada. Tot i això van 

aguanta fins els darrers 5 minuts de la mànega on els nervis van provocar alguna 
sortida que els va fer perdre qualsevol opció, deixant la primera posició als Rios amb 4 
voltes d'avantatge sobre la Metal. 
 
Per darrera els Pistolerus perdien les opcions de victòria a la pista 6 que tampoc tenien 
ben controlada, on van perdre gairebé 10 voltes respecte els seus rivals. Malgrat 
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aquesta ensopegada conservarien el 
tercer caixó el podium. I finalment els 
Evotec, que amb un mal inici no van 
poder recuperar les voltes perdudes tot i 
fer una molt bona meitat final de cursa. 
 
 
Les posicions i voltes finals van quedar 
així: 
 
Rios Crushers Racing - 1.054 voltes 
Metal - 1.050 voltes 
Els Pistolerus - 1.036 voltes 
Evotec - 995 voltes 
 
 
La foto dels campions, els "Crujidores", ENHORABONA CAMPIONS!: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Només ens queda agraïr a tothom la seva presència i felicitar a tots els pilots per la 
gran cursa. 


