
Decepció majúscula per Machado en el karting Vendrell. 
Àlex Machado (RK) va viure, a les instal·lacions del karting Vendrell, una de les situacions més frustrants de la seva 
curta, però alhora densa, trajectòria esportiva. A menys de 200 metres de creuar la línia d’arribada de la final de la Car-
rera de Campions 2011 i quan era el líder de la prova, el seu rival directe al triomf (Eduardo García) li va donar un toc 
per darrere, el pilot andorrà no va poder evitar la virolla i en conseqüència totes les opcions al triomf final es van esfumar.
Així doncs Machado no va poder arrodonir pujant al podi la seva gran actuació en la Carrera de Campions 2011. Va 
guanyar de manera espectacular la prefinal i fins al moment de l’incident esmentat va respondre amb autoritat a tots els 
atacs dels seus rivals.

Com de costum la sèrie de cronometrats va tornar a ser el seu punt feble. Amb un registre de 1’01.843, va quedar a 
una mica més de 4 dècimes de la pole marcada per Xavier Lloberas. Malgrat la mínima diferència es va veure relegat a 
la 12º posició de la classificació i a la sisena línia de la graella de sortida de la sèrie classificatòria.

Precisament a la classificatòria va començar la remuntada del pilot de l’Automòbil Club d’Andorra. Després d’assegu-
rar la sortida, la seva posició en la graella no era la millor, en la tercera volta es va situar vuitè, posició que va mantenir 
fins a l’última volta en la qual, va poder millorar una posició i acabar en el setè lloc.    

A la prefinal, Machado va fregar la perfecció durant les 10 voltes de competició i va aconseguir un espectacular triomf. 
Completada la fase inicial es va situar en la tercera posició en dura competència amb el pilot local  Eduardo Garcia. La 
lluita es va allargar fins al final amb triomf de Machado després de superar moments de gran emoció. Amb aquest triomf 
la pole-position a la graella de sortida de la final era per Machado.

La gran final es preveia com una prolongació de les situacions espectaculars viscudes en la prova anterior. Després 
d’una sortida molt complicada, el piloto andorrà va perdre alguna posició, però sempre va tenir als que el precedien al 
seu abast. La prova es va neutralitzar (les voltes es disputen a ritme lent) durant 5 voltes a causa de sengles accidents. 
Quan es va ensenyar de nou la bandera verda, Machado no va dubtar i es va llançar a l’atac. Es van complir les previ-
sions esmentades, encara que el pilot andorrà es va mostrar com un líder molt eficaç i semblava que el triomf cauria del 
seu costat. L’incident comentat al principi va provocar un inesperat desenllaç final. 

Sense cap dubte la decepció d’Alex i el seu equip (AVRacers) en finalitzar la carrera era evident: Ha estat una pena 
acabar el cap de setmana d’aquesta manera, encara que es cert que d’aquestes experiències també s’aprèn. 
La temporada en general ha estat molt bona, seguirem treballant per anar millorant detalls i sobretot guanyar 
experiència de cara a propers compromisos.
 
Després d’uns dies de merescut descans, Àlex Machado començarà a preparar la propera temporada. 

Servei de premsa.

Classificacions de la Carrera de Campions 2011 / Cadet.

Entrenaments oficials:
1.-Xavier Lloberas (TopKart) 1’01.429, 2.-Eduardo García (FA) 1’01.488, 3.-Lisard Santos (Maranello) 1’01.555 ... 12.-Àlex Machado (RK) 1’01.843 . ((fins a 
35 classificats)
Classificatòria:
1.-Eduardo García (FA) 8’19.456, 2.-Xavier Lloberas (TopKart)  0.374, 3.-Adrian Muñoz a 0.661,  ... 7.-Àlex Machado (RK) a 2.160 .
Prefinal
1.-Àlex Machado (RK) 10’26.394, 2.-Eduardo García (FA), a 0.156, 3.-Xavier Lloberas (TopKart) a 0.538 .
Final.
1.-Eduardo García (FA) 13’43.926, 2.-Alexander Vartanyan (Rusia)  0.660, 3.-Xavier Lloberas (TopKart) a 1.286 ... 11.-Àlex Machado (RK) a 6.102 .


