
Amb gairebé 200 inscrits entre les diferents categories, les Sèries Rotax s’han confirmat com l’excel·lent banc de 
proves per als equips en el principi de temporada, per afrontar amb garanties els diferents campionats en els quals 
prendran part. Tampoc cal oblidar, la Rotax Grand Challenge Grand Final (l’any passat es va disputar a Nova Orle-
ans-EUA), a la que estaran convidats els vencedors dels diversos països en els quals es disputa La Rotax.
La cita inicial d’aquest certamen es va disputar en les instal·lacions del karting - Zuera (Saragossa i entre els presents 
no podia faltar l’equip AVF Racers d’Adrián Vallés amb Àlex Machado entre els seus pilots.

Per Machado, la prova de Zuera, formava part d’un calendari de pretemporada que està resultant molt positiu. No hi ha 
dubte que els objectius són el Campionat d’Europa i Espanya de KF3, però en funció del pressupost, no es descarta 
la possibilitat d’afrontar algun repte, per exemple la Rotax Junior, que pugui ampliar el palmarès del jove pilot andorrà.

En els entrenaments oficials, Àlex va donar mostres que en aquesta ocasió estaria entre els quals lluitarien pel 
triomf. Se li va escapar la pole-position per una dècima (1’05”467), després d’aconseguir aquest millor registre en la 
part final, concretament en la setena volta, d’aquesta sèrie cronometrada

Així doncs Machado va afrontar la Final 1 des de la primera línia de la graella de sortida i, a priori, s’esperava una 
prova sense problemes d’avançaments. La realitat va ser molt diferent, en la primera volta i a causa d’un toc múltiple 
el pilot de AVF Racers es va veure relegat fins a la 12ª posició i per tant va tocar remuntar. Abans d’arribar a meitat de 
carrera es va situar prop de les posicions capdavanteres i semblava que el treball dur estava fet, però no va anar així. 
Un altre toc li va fer perdre posicions i va haver de continuar la lluita per estar al capdavant. Machado va aconseguir 
el seu objectiu després d’un final de carrera molt emocionant.
La Final 2, sortint des de la primera posició de la graella tampoc va estar exempta d’emoció. Àlex va marcar el ritme 
de la cursa durant bona part de la prova encara que al final els seus perseguidors el van atrapar. En les últimes voltes 
va esperar el moment oportú per a llançar l’atac que li va donar el segon triomf de la jornada.
En el moment de proclamar el vencedor d’aquest primer meeting, acumulant les classificacions de les dos finals, no 
va haver-hi cap que Machado era el guanyador i per tant el primer lider de la provisional de la categoria Junior de la 
Rotax 2014 espanyola.

Una vegada completat el cap de setmana de competició, tant Àlex com el seu equip es mostraven molt satisfets pels 
resultats aconseguits, aquest era el comentari: Han estat dos triomfs molt treballats, sobretot el de la final 1, però 
hem aconseguit l’objectiu que ens havíem marcat per Zuera. Crec que hem competit bé i a més el ritme ha 
estat molt bo. Seguirem treballant per mantenir una posició entre els millors.

La propera cita de les Sèries Rotax 2014 serà en el circuit de Recas (Toledo) els dies 26 i 27 de Abril.

Servei de Premsa.

Àlex Machado comença dominant 
en les Sèries Rotax 2014.

Resultats del meeting de Zuera - Series Rotax 2014 (Junior).

Entrenaments oficials (10’).
1.-Ricardo Catala (Tony Kart), 1’05”360, 2.-Àlex Machado (FA) a 0”107, 3.-Sergio Villanueva  (FK) a 0”173,  4.-Pepe 
Arqué (Tony Kart) a 0”247, 5.-Carles Leon (FA) a 0”299 .   (hasta 35 clasificados).

Final 1 (15 v.).
1.-Àlex Machado (FA) 16’59”533, 2.-Lisart Santos (Tony Kart) a 0”270, 3.-Lluc Ibañez (Kosmic) 2”493,  4.- Sergio 
Villanueva  (FK) a 3”935, 5.-Carlos Dembilio (Kosmic) a 4”266.

Final 2 (15 v.).
1.-Àlex Machado (FA) 16’42”285, 2.-Lisart Santos (Tony Kart) a 0”265, 3.-Lluc Ibañez (Kosmic) 0”441,  4.-Carlos 
Dembilio (Kosmic) a 0”614, 5.-Carles Leon (FA) a 3”737.


