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FERRARI CHALLENGE 2009 

18 de Gener i 22 de Febrer 2009 
 

CRÒNICA PRIMERA CURSA – 18 de Gener 
Diumenge passat es va disputar la 
primera cursa de la Copa Slotaction - 
Challenge Ferrari a les nostres 
instal·lacions. Un total de 9 pilots van 
assistir a la cursa, on només van haver de 
portar el seu comandament. 
 
Només començar els entrenaments a les 
8.30 del matí amb els sis Ferraris de 
MBSlot els pilots ja van comprobar que el 
pilotatge amb un cotxe estrictament de 
serie és molt més complicat que amb els 
cotxes preparats que acostumen a conduir. 
 
Després d'una horeta i escaix d'entrenaments comencem a disputar la pole-position, 
que per sorteig es farà per la pista 1, quedant-ne els resultats de la següent manera: 
Cisco Salvador - 10,858 
Josep Marcer - 11,040 
Joan Amat - 11,462 
Ricard - 11,541 
Juanjo - 11,547 
Oscar - 11,959 
Carlos - 11,999 
Carles Masip - 12,120 
Andreu Quilez - 13,412 

Aproximadament a les 10 del matí 
comença la cursa, amb un canvi de 
darrera hora, on enlloc de disputar al 
cursa per 6 carrils vam decidir fer-la 
només per 4 pistes per poder tenir 
sempre els 5 comisaris necessaris per al 
correcte funcionament, així doncs els 
canvis de carrils quedarien en 1-3-4-2. 
Per no fer l'espera dels comisaris molt 
llarga vam fer tansols una mànega, així 
doncs en cada parcial entraven i sortien 
pilots nous, cosa que feia la cursa més 
dinàmica. 

 
Durant la cursa hi va haver molta incertesa, doncs cada cotxe, que no es movia del 
carril, tenia un comportament dinàmic diferent de l'anterior i aquí és on es feia notar la 
destresa de cada pilot per fer rodar els diferents cotxes el més ràpid possible. 
 
El fet que tots els pilots passessin per totes les pistes i tots els cotxes va dotar la cursa 
d'una igualtat poques vegades vista al club, cal destacar que fal final de la cursa, entre 
el primer i el darrer classificat tansols hi va haver 10 voltes de diferència. 
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Finalment, a les 12 passades del migdia 
la cursa va acabar de la següent manera: 
Cisco Salvador - 212 voltes 
Oscar - 209 voltes 
Joan Amat - 208 voltes 
Carles Masip - 207 voltes 
Josep Marcer - 207 voltes 
Carlos - 206 voltes 
Andreu Quilez - 204 voltes 
Juanjo - 204 voltes 
Ricard - 202 voltes 

 
Vista la primera cursa de la Copa 
Slotaction Ferrari us convidem a la 
segona edició el dia 22 de Febrer, on es 
farà l'entrega de premis al finalitzar la 
cursa, i de ben segur que serà tant o més 
divertida que la primera. 
 
 
 
 
 

 
 

CRÒNICA SEGONS CURSA – 22 de Febrer 
Diumenge passat es va disputar la 
segona cursa de la Copa Slotaction - 
Challenge Ferrari a les nostres 
instal·lacions. Deu pilots van assistir a la 
cursa, on només van haver de portar el 
seu comandament. 
 
Aquesta vegada, la majoria de pilots ja 
havien vingut a la primera cursa del 
campionat i ja sabien l'exigència que 
demanaven els Ferraris de MB totalment 
de serie a l'hora de pilotar-los. 
 
Després d'una horeta i escaix d'entrenaments comencem a disputar la pole-position, 
que per sorteig es farà per la pista 5, quedant-ne els resultats de la següent manera: 

1. Andreu Quilez - 10,724 
2. Joan Amat - 10,796 
3. Ricard - 10,810 
4. Cisco Salvador - 10,849 
5. Juanjo - 11,075 
6. Luís - 11,109 
7. Oscar Perez - 11,320 
8. Luís Slotaction - 11,384 
9. Carlos - 11,560 
10. Ferran - 11,862 
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A les 10:15 comença la cursa, on com en 
l'anterior cursa anulem un carril per poder 
disposar dels comisaris suficients, així 
doncs la cursa es disputa pels carrils 1-5-
6-4-2, composant els 10 pilots en només 
una mànega per fer la cursa més 
entretinguda entrant i sortint pilots en 
cada tanda. 
 
Encara que tots els models de cotxe 
fossin iguals, cadascun tenia un 
comportament peculiar, i el fet que no es 

moguessin de carril, sinó que els que es movien fossin els pilots, dona molta igualtat a 
la cursa, com va passar en la primera carrera del campionat. 
 
Finalment, a les 12 passades del migdia la cursa va acabar de la següent manera: 

1. Cisco Salvador - 215 voltes 
2. Andreu Quilez - 208 voltes 
3. Carlos - 207 voltes 
4. Joan Amat - 204 voltes 
5. Oscar Perez - 200 voltes 
6. Juanjo - 197,8 voltes 
7. Ricard - 197,4 voltes 
8. Luís Slotaction - 193 voltes 
9. Luís - 190 voltes 
10. Ferran - 177 voltes 

En acabar la cursa es va calcular a 
l'instant la classificació final del 
campionat, doncs aquesta n'era la 
darrera cursa. Tal com deia el reglament 
el repartiment de punts seguia l'ordre del 
mundial de motociclisme, i els primers 7 
classificats s'endurien un dels Ferraris 
amb els que haviem corregut cap a casa 
com a premi. La classificació final del 
campionat ha quedat així: 
 
 

1. Cisco Salvador - 50 punts 
2. Oscar Perez - 31 punts 
3. Andreu Quilez - 29 punts 
4. Joan Amat - 29 punts 
5. Carlos - 26 punts 
6. Juanjo - 18 punts 
7. Ricard - 16 punts 
8. Carles Masip - 13 punts 
9. Josep Marcer - 11 punts 
10. Luís Slotaction - 8 punts 
11. Luís - 7 punts 
12. Ferran - 6 punts 
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Unes fotos de l'entrega de premis i una conjunta dels participants en la segona cursa.  

 
 
Per acabar voldriem agrair la col·laboració de Slotaction.es, i dels seus patrocinadors 
CricCrac i Aloyshop per la realització de la 1a Copa Slotaction - Challenge Ferrari. Des 
del club Ateneu Slot Racing esperem poder repetir l'experiència. 


