Àlex Machado ja pensa en el 2011
Una setmana després de donar per acabada la seva trajectòria a la categoria aleví, Àlex Machado
i el seu equip AVRacers han començat a treballar en la seva adaptació a la categoria cadet amb
l’objectiu d’iniciar la propera temporada sense sorpreses.
Per a aquest primer assaig, Àlex i els seus tècnics es van desplaçar a les instal·lacions del karting
de la Manga del Mar Menor (Múrcia) per disputar una de les Sèries d’Hivern (Winter Cup). En
aquesta ocasió el resultat del meeting tenia una importància relativa, el realment important era que
el jove pilot de l’Automòbil Club d’Andorra tingués les primeres sensacions sobre una mecànica
de prestacions superiors a la que ha pilotat durant aquest any.
Per Moises Valls, el seu pilot ha completat un excel·lent cap de setmana en la primera presa de
contacte al volant d’un kart de semblants característiques al que pilotarà durant el 2011, aquesta
era la seva opinió al final de meeting: Àlex s’ha mostrat molt combatiu durant tot el cap de
setmana, ha estat capaç de superar els 100 kms/h de velocitat punta i ha lluitat sense complexes amb pilots que el superaven en experiència en aquesta categoria. L’exigència física de les
carreres ha estat sense cap dubte un dels factors que més ha acusat, ha acabat les proves més
cansat del que és habitual. Si les sensacions han estat positives, també es poden valorar de la
mateixa manera els resultats d’aquesta primera cita de la categoria cadet: És cert que a pesar que
l’objectiu d’aquest cap de setmana no era estar pendent del crono, de tota manera és evident
que lluitar pels llocs capdavanters sempre motiva i en aquest cas Àlex va ser capaç de marcar
el segon millor crono en els entrenaments oficials i pujar al podi després de les dues carreres,
aconseguint un triomf clar a la segona.
Així doncs esperançador debut d’Àlex Machado en la que lluitarà la propera temporada per intentarà repetir els èxits aconseguits durant aquest any. No serà fàcil, la seva adaptació a la nova mecànica ha començat de manera excel·lent i per tant l’obstacle a superar serà l’experiència d’alguns
dels seus rivals.
Servei de premsa.

