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CRÒNICA 1ª CURSA PORSCHE CUP 1/24 
 
Arranquem amb aquesta primera cursa el 
Campionat Porsche CUP 1/24 Rolling Slot. Amb 
un total de 16 pilots inscrits, 14 van prendre la 
sortida degut a dues baixes d’última hora. 
 
Molts pilots novells que s’estrenaven a la 
categoria gran de l’slot, l’1/24. Malgrat això 
primer classificat va ser finalment un d’aquests 
pilots novells, el Masip que amb un total de 223 
voltes va assolir la primera posició del pòdium, 
amb un porsche ben afinat i una demostració de pilotatge que va deixar bocabadat a 

tothom marcant el rècord de voltes per la pista 3 
deixant-lo en 58, i la volta ràpida de la cursa, 
també per la pista 3 en 9,945. Només una volta 
darrera seu tenim al Raul, que a part de fer-nos 
riure a tots va fer rodar el seu Penthouse a un 
ritme elevat i amb poques sortides. El darrer caixó 
del pòdium era per Carles Galimany, potser 
penalitzat per el trànsit de la seva mànega no va 
poder estar més amunt. 

 
En quarta posició tenim el Cisco a una volta del 
tercer, a mitja cursa se li va afluixar la corona i 
una sortida li va provocar perdre l’aleró. Ja a set 
voltes seu va quedar el Joan Rubió amb un 
espectacular Porsche Rockstars que va 
penalitzar en excés per les sortides de pista. A 
poc més d’una volta el Marc també penalitzava 
pel trànsit a la seva mànega i no podia pujar més 
amunt en la classificació el seu “Chupachups” 
particular. 

 
El Soler aconseguia la setena posició també en la 
seva estrena en aquesta categoria, amb una 
conducció regular i poques sortides disfrutava de 
valent d’aquesta cursa. Una volta per darrera 
l’Enric amb una cursa complicada va fer uns 
carrils molt bons i d’altres discrets. Una volta més 
de diferència per en Carles Amat, que obrint pista 
en la primera mànega feia prou bon paper. 
 

Desè va quedar el Joanet, també molt regular i sense problemes feia una cursa 
correcta el dia del seu primer contacte amb l’1/24. Cinc voltes darrera seu tenim 
l’Enrique Morón, corredor de Rally 1/24 que s’estrenava en la velocitat amb un cotxe 
molt ben decorat per la ocasió però amb una manca de preparació en els reglatges i 
entrenament en pista. Només una volta per darrera el Ricard, amb 198 voltes ho 
passava malament en algunes mànegues penalitzant la manca d’entrenaments i 
preparació del cotxe també. 
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En les dues últimes posicions el Pere Galimany amb 194 voltes va disfrutar corrent 
amb la carrosseria suplent per no trencar la original amb una decoració també 
espectacular. I en darrer aposició el Miquel, problemes mecànics en la darrera mànega 
el van relegar a aquesta posició, més sort per la propera Miki! 

 
Un divendres vespre entretingut, 
apassionant i competitiu per estrenar la 
pista de fusta del local en competició. 
Tothom va disfrutar, correr i barallar-se 
en pista per parar a estones i riure amb 
els comentaris d’alguns pilots. 
 
Només ens queda agraïr a pilots i 
acompanyants la seva assistència i 
esperar que als companys Amics dels 
Porsches que ens van visitar els agradés 

l’ambient i la cursa que vam organitzar el millor que vam saber. 
 
Ens veiem en 15 dies a la segona prova del campionat, aquesta vegada serà 
diumenge al matí. 


