
Àlex Machado i el seu equip no aconsegueixen millorar a Juneda.   
Àlex Machado (RK) va viure un dels caps de setmana (dies 16 i 17 de juny) més complicats de la seva trajectòria espor-
tiva a les instal·lacions de la zona karting de Juneda. El pilot de l’Automòbil Club d’Andorra mai va poder seguir el ritme 
dels rivals i va patir molt per poder finalitzar en la 5ª i 8ª posició les dues carreres disputades. La falta d’adaptació  del 
seu xassís a les pistes en què es disputa el Campionat de Catalunya és evident i fins al moment Machado i el seu equip 
no han trobat la solució al problema. La part positiva del cap de setmana és que Àlex Machado, amb els punts aconse-
guits, torna a ser el líder de la classificació provisional de la categoria cadet de l’esmentat campionat.
  
A la pista lleidatana es van programar els entrenaments oficials i la classificatòria durant la jornada del dissabte. El 
pilot andorrà va estar sempre a la part baixa de les diferents classificacions i era notori que qualsevol possibilitat de 
recuperació era difícil. Una vegada finalitzada la competició d’aquesta primera jornada, els tècnics d’AVRacers van fer 
diferents canvis a la mecànica del kart d’Àlex amb l’esperança de millorar el seu rendiment. 

A la primera carrera el kart va ser una mica mes competitiu, el pilot andorrà mai va estar en posicions de podi, però 
síque es va situar en una 5ª posició que donava certes esperances de seguir escalant posicions. Van continuar treba-
llant en el kart en el període de temps que hi ha entre una prova i la següent, però el resultat de la segona carrera no 
va ser tan positiu. A les primeres voltes es va situar a la 3ª posició, però un toc amb un rival el va deixar completament 
despenjat. Àlex va seguir lluitant i encara va poder ser vuitè.

Machado va haver de superar una altre dura experiència, malgrat tot es mostrava animat i amb ganes de recuperar la 
seva millor versió d’aquí a 15 dies en la segona cita del Campionat d’Espanya: Les coses no han sortit com espe-
ràvem, malgrat tot hem recuperat el liderat provisional del campionat. Ara toca centrar-se en el Campionat 
d’Espanya, a Campillos la graella estarà al complet i crec que la pista estarà en condicions més favorables per 
a la nostre mecànica. Prepararem el meeting el millor possible a veure si podem estar una vegada més entre 
els millors.

La propera cita del campionat català es disputarà a Mora d’Ebre (Tarragona) l’últim cap de setmana del mes de juliol 
(dies 28 i 29). Abans (30 de juny i 1 de juliol) Àlex Machado i el seu equip disputaran el segon meeting del Campionat 
d’Espanya de l’especialitat a Campillos (Màlaga).

Servei de premsa.

Resultats del meeting de Juneda - Campionat de Catalunya de karting (Cadet)

Entrenaments oficials.
1.-Manel Cubo (Top Kart) 46”231, 2.-Bosco del Moral (FA) a 0.012, 3.-Lluc Ibañez (FA) a 0.169 ... 10.-Àlex Machado 
(RK) a 0.948 (fins a 13 classificats).

Classificatòria (10 voltes).
1.-Bosco del Moral (FA) 7’48”936, 2.-Lluc Ibañez (FA) a 0.197, 3.-Lisard Santos (Maranello) a 0.2134 ... 9.-Àlex Mac-
hado (RK) a 14.0748.

1ª Carrera (14 voltes):
1.-Manel Cubo (Top Kart) 10’55.078 , 2.-Xavier Lloveras (Top Kart) a 0.243 , 3.-Lluc Ibañez (FA) a 1.831... 5.-Àlex 
Machado (RK) a 8.605 .

2ª Carrera (14 voltes):
1.-Manel Cubo (Top Kart) 10’55.952 , 2.-Xavier Lloveras (Top Kart) a 0.203 , 3.-Bosco del Moral (FA) a 4.200...   8.-Àlex 
Machado (RK) a 7.482 .


