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2a CURSA CAMPIONAT GRUP C 2011 

3 de Juny de 2011 
 

Divendres passat es va disputar a la pista de l’Ateneu Slot Racing la segona prova del 
Campionat Grup C a escala 1/32. En total deu pilots van prendre la sortida amb la 
baixa de darrera hora del Miqui que ha de fer feines de pare “primerizo”. 

Formem dues mànigues ordenant els pilots per ordre de classificació general. Així 
doncs trobem una primera màniga amb el Masip, Joanet, Oscar, Povill i Josep Anton 
disposats a avançar qualsevol dels de la 
segona màniga que es despisti. La segona 
màniga estava composada per el Cisco, 
Israel, Jordi, Ricard i David.  

Gairebé tothom repetia amb el mateix cotxe 
que va disputar la primera cursa amb algunes 
modificacions. Molts dels assistents han optat 
per muntar la bancada de motor blanca per 
baixar el motor i aprofitar més l’efecte iman 
dels motors NC-5. 

Analitzarem la cursa des de la primera posició 
fins a la darrera. 

En Carles Povill va donar la sorpresa alçant-se amb la victòria tot i correr la màniga 
teòricament més lenta. Un ritme molt fort des de l’inici de la cursa li va permetre treure 
3 voltes d’avantatge a l’Israel que, com ens té acostumats sempre és a les primeres 
posicions de cursa. Cal dir que va ser l’únic pilot que va canviar de model de cotxe per 
aquesta cursa, enlloc del Jaguar de la primera, aquest cop portava un Mazda que 
sembla tenir molta feina de preparació darrera. Tancant el pòdium, una volta just per 
darrera del segon el Cisco que duia ritme per disputar la primera posició amb en Povill, 
malauradament un cable trencat al comandament va acabar amb aquesta bonica lluita. 

Amb una altre volta de diferència en Ricard 
que ha demostrat en ambdues curses tenir 
cotxe per bastant més del que ha fet, però 
sembla que no es treu la mala sort de sobre, 
doncs només iniciar la cursa va perdre les 
femelles de les suspensions de la bancada 
provocant un comportament irregular en el 
cotxe. El Jordi Jordà repeteix en la cinquena 
posició final, però cada cursa es ven més 
cara, doncs va fer 6 voltes més que en la 
carrera inaugural del campionat. En sisena 
posició el Masip segueix lluitant per 

evolucionar el seu Sauber, de ben segur en la darrera cursa posa fil a l’agulla i ens 
dona la sorpresa. 

La lluita per la setena plaça ens va regalar una bonica lluita entre fins a tres pilots que 
van acabar en la mateixa volta. Finalment se la va emportar l’Oscar i el seu Mazda 
seguit a pocs metres pel David que acabaria en vuitena posició, i aquest marcat ben 
d’a prop pel Joanet. Els tres pilots eren molt constants en tots els carrils i es van anar 
vigilant tota la cursa. I finalment tancant la classificació el Josep Anton que com 
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demostra amb els totals de voltes va agafant un bon ritme de cursa comparat amb 
l’anterior. 

La segona prova del campionat ha estat molt 
més renyida, les posicions capdavanteres 
estan més ajustades i poc més de 10 voltes 
separen els 9 primers classificats. A veure 
què ens depara la darrera cursa del 
campionat que disputarem el 17 de Juny al 
“Circuit del Penedès”. Us hi esperem. 


