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CRÒNICA 2ª CURSA CAMPIONAT MEGANE 2010 
 

Divendres passat vam disputar la segona 
cursa del Campionat Megane 2010, 
aquesta vegada 8 pilots van formar la 
graella de sortida. 
 
Com en l’anterior cursa la igualtat entre la 
gran majoria de pilots ens va fer disfrutar 
a tots d’una competició molt renyida. 
 
Aquesta vegada, la divisió de les 
mànegues i la selecció de pista venien 
donades per ordre de classificació 

general, així doncs vam fer dues mànegues de quatre pilots cadascuna. 
 
Com en la primera cursa del campionat, el Cisco va acabar emportant-se la victòria 
acabant amb 283 voltes i marcant la volta ràpida en un 9.473 i el record de voltes per 
mànega en 49, per la pista 5. A 11 voltes va acabar el Masip, que amb uns problemes 
amb el comandament durant la última 
mànega no va poder lluitar per la 
victòria. El Joanet tancava el pòdium a 3 
voltes del segon classificat amb una 
cursa molt constant com és habitual en 
ell. 
 
En quarta posició trobem en Ricard a 
només dues voltes del pòdium, cada 
vegada s’acosta més, potser a la 
tercera cursa va la vençuda i el trobem 
a dalt del caixó. A només una volta el 
Miqui amb el seu megane afinat la mateixa tarda que va fer patir a més d’un mentre 
corria la primera mànega. Andreu amb 264 voltes lluitava per agafar en Miqui, 
finalment penalitzava per la pista 2 un excés de ganes de correr no li permetre 
mantenir la mitjana que duia fins aleshores. 
 

En setena posició l’Oscar, una altra 
vegada amb problemes mecànics al 
Megane, va començar rapidíssim per la 
pista 1 però el cotxe se li va tornar 
inestable al entrar a les pistes centrals. I 
en darrera posició el Carles, convidat 
estrella i com a col·laborador del 
campionat ens espantava a tots sent el 
primer pilot de la nit que baixava de 10 
segons per volta, tot i ser la primera 
vegada que corria al nostre circuit. 
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La classificació final va quedar així: 

 
1. Cisco – 283 voltes 
2. Masip – 272 voltes 
3. Joanet – 269 voltes 
4. Ricard – 267 voltes 
5. Miqui - 266 voltes 
6. Andreu - 264 voltes 
7. Oscar - 256 voltes 
8. Carles - 249 voltes 

 
El proper 19 de Febrer farem la última 
cursa del campionat, la primera posició ja 
està definida, però d’aquí en avall tot està 
per decidir, us ho perdreu? 
 
Només ens queda agraïr al Carles de 
Rolling Slot la seva col·laboració i 
esperem tornar a veure’l per la darrera 
cita del campionat. 


