Al Vendrell, un segon lloc amb regust a triomf per Machado.
A les instaŀlacions del Karting Vendrell s’ha disputat una edició més de la Carrera de Campions, el meeting que de
manera tradicional tanca cada temporada el calendari espanyol de karting.
El jove pilot de l’Automòbil Club d’Andorra ha protagonitzat una exceŀlent actuació que l’ha portat a la segona plaça
del podi final de la categoria Aleví, superat tan sols per un Eliseo Martinez que, segons sembla, a la pista disposava d’un
vehicle amb unes prestacions clarament superiors a les dels seus rivals.
La tanda de cronometrats ha estat marcada per la igualtat que hi ha hagut entre els registres dels pilots que tenien possibilitats d’estar en les posicions de cap. Entre el segon classificat, Àlex Machado , i el 20º, hi havia tan sols 1” de diferència. Per davant del pilot andorrà s’ha classificat l’esmentat Eliseo Martínez que ha superat l’andorrà per 6 dècimes.
A les classificatòries, Àlex s’ha mostrat molt efectiu i ha aconseguit el triomf en la primera i la segona plaça en la
següent, resultats que l’han situat a la primera plaça de la graella de sortida de la final. Cal destacar que Machado ha
aconseguit el seu triomf en la classificatòria inicial després de protagonitzar una lluita espectacular amb Martínez, en la
qual els avançaments han estat constants en cadascuna de les 7 voltes disputades, amb aquesta estratègia Àlex ha pogut
mantenir a ralla al seu rival deixant-lo sense opció a posar en pràctica la seva millor mecànica.
El camí a seguir a la final era el mateix, però aquesta vegada Machado no ha pogut mantenir les distàncies. Ha estat
líder durant les tres primeres voltes, però a partir d’aquest moment Martínez ha agafat un petit avantatge que ja ha estat
impossible recuperar ... més aviat tot el contrari, ja que sense ningú que l’obstaculitzés la seva distància ha anat creixent
a cada volta. El pilot d’AVRacers ha aconseguit una exceŀlent segona posició que ha celebrat al costat del seu equip
com si es tractés d’un triomf.
Arriba el final de temporada i fer balanç és gairebé una obligació. Adrián Vallés màxim responsable de l’equip que ha
dirigit la temporada d’Àlex Machado, valora de manera molt positiva els resultats aconseguits. Aquestes eren les seves
paraules: A principi de temporada estava convençut que podíem lluitar tant pel títol català com per l’espanyol de la
categoria Aleví, i ens hem quedat molt a prop d’aconseguir-los. També cal destacar l’exceŀlent rendiment d’Àlex a
Itàlia on s’ha mesurat amb èxit amb els millors pilots del món de la seva categoria. En opinió de Moises Vallés, la
persona de confiança d’Àlex a la pista durant les carreres, la progressió ha estat molt bona: A les primeres carreres la
falta d’experiència, alguna cosa normal en un pilot de la seva edat, el va endarrerir més del compte. Però ha après
molt ràpid i ara segueix de manera impecable els consells que se li donen abans i durant les carreres. A la part final
de l’any ha protagonitzat algunes improvisacions dignes d’un pilot que llegeix molt bé la carrera.
Classificacions del meeting de la Carrera de Campions / Aleví.
Entrenaments oficials:
1.-Eliseo Martínez (TopKart), 1’04.221 , 2.-Àlex Machado (RK) a 1’04.823, 3.-Alain Zaragoza (FA) a 1’04.939,
4.-Bosco del Moral (Birel) a 1’05.583, 5.- Camilo Bobet (TopKart) a 1’05,220 ( fins a 37 classificats).
Classificatòries:
1.- Àlex Machado (RK) , 2 punts 2.- Carlos Leon (RK) 4 p., 3.- Mauricio van der Laan (TonyKart), a 6 p., 4.- Xavier
Lloberas (FA) 7 p., 5.- Bosco del Moral (Birel) 8 p.
Final:
1.-Eliseo Martínez (TopKart) 2.- Àlex Machado (RK) a 3.743, 3.- Lisard Santos (Maranello), a 16.573, 4.-Adrián
Muñoz (RK) a 16.828, 5.-Bosco del Moral (Birel) a 18.412 .

Servei de premsa.

