Alex Loan sisè en la Copa de Campions - KF3.
El pilot de l’ACA Karting va tancar de manera espectacular la temporada en la IX Copa de Campions disputats en les instal·lacions del karting Vendrell. Loan, que va arribar a rodar en
posicions de podi en el primer terç de la prova, va aconseguir acabar en la sisena posició
la prova internacional que de manera habitual tanca la temporada de competicions de karting.
Un final brillant per a un any d’aprenentatge que ha estat difícil, però que ha servit perquè
Loan demostrés el seu potencial i les seves possibilitats de lluitar per un objectiu ambiciós
en un món en què, pilots menors de 14 anys són autèntics professionals tant en mitjans com
en dedicació.
Malgrat l’excel·lent resultat final, Loan no ho va tenir res fàcil, així comentava el seu cap
de setmana al Vendrell: Havíem preparat a consciència aquesta carrera de campions, per una
vegada corríem a casa i això ho teníem d’aprofitar. Les coses no van començar del tot bé en
les sèries cronometrades, vaig acabar amb el 17è temps, l’estat de la pista era molt variable
i la veritat és que no ens va afavorir. En les classificatòries... 12è en la primera, però
un toc a l’inici de la segona em va deixar fora de carrera a la primera volta i a punt vaig
estar de no classificar-me per la final. A partir d’aquest moment la situació va millorar de
manera evident per al pilot andorrà: En la prefinal el kart fins encara notava els efectes
del toc anterior, malgrat tot vaig acabar 12è. Els tècnics de l’equip van fer un excel·lent
treball abans del final i en aquesta última màniga vaig poder rodar en perfectes condicions.
En la cinquena volta em vaig posar tercer en dura lluita amb diversos pilots. Al final vaig
perdre el podi però la sisena posició és el millor resultat de l’any i una injecció important
de moral per seguir treballant i aconseguir progressar a cada carrera.
Per a Thierry Canga la valoració de la segona temporada en KF3, primera en proves europees,
del seu pilot és molt positiva, destaca sobre tot la seva progressió, aquest és el seu comentari: Alex, ha tingut una temporada complicada en tots els sentits, escenaris desconeguts,
canvi d’equip, rivals que el superaven en experiència,... però malgrat tot en cap moment
s’ha donat per vençut i ha demostrat que té possibilitats en un món en que tenir el millor
material és decisiu. Sense cap dubte aquesta sisena posició, estic convençut que hagués pogut
ser el seu primer podi, ve a premiar la tenacitat d’Alex que no escatima esforços per estar
entre els millors.
A partir d’ara Alex Loan gaudirà d’un merescut descans encara que sense descuidar la seva
preparació física pensant en la propera temporada.

Classificacions de la IX Copa de Campions.
Cronometrats.
1.-Adrian del Río (PCR) 56.526 , 2.-Nicolas Beer (FA) 56.789 , 3.-Ghiotto Luca (Tonykart)
56.873 ... 17.- Alex Loan (Tonykart) 57.331 .
Classificatòries
1.-Adrian del Río (PCR) 0 punts , 2.-Nicolas Beer (FA) 4 p., 3.-Victor Colome (Tonykart) 4
p., ... 31.- Alex Loan (Tonykart) 40 p.
Prefinal
1.-Victor Colome (Tonykart) 15’22.301 , 2.-Nicolas Beer (FA) a 3.356 , 3.-Moises Soriano
(Tonykart) 4.717 , ... 12.- Alex Loan (Tonykart) 11.489.
Final
1.-Victor Colome (Tonykart) 17’16.197 , 2.-Adrian del Río (PCR) a 4.918 , 3.-Moises Soriano
(Tonykart) 5.239 , 4.-Carlos Gil (Tonykart) a 6.811 , 5.-Cristian Arrabal (Tonykart) a 7.334
, 6.- Alex Loan (Tonykart) 9.604.
Servei de premsa.

