
Àlex Machado es retroba amb el podi a Ortona (Itàlia).
Àlex Machado, va estar entre els protagonistes de l’última cita del Campionat d’Itàlia de Karting disputat en les recent-
ment estrenades instal·lacions del Circuit Internacional d’Abruzzo a la localitat d’Ortona. El pilot andorrà va completar el 
meeting amb una 2ª i 4ª plaça respectivament, en les dues carreres disputades.
Cal destacar que entre els inscrits estaven representades deu nacionalitats diferents. La majoria de pilots eren italians 
però la qualitat del romanès Marcu Dionisios (guanyador de les dues carreres) dels turcs Besley Berkar i  Ayhancan 
Guven, per nomenar els més destacats, donaven un gran prestigi internacional a la prova.

Per al pilot andorrà, la sèrie de cronometrats va tornar a ser el pitjor moment del cap de setmana. La pista era nova 
per tots i Àlex havia deixat mostres de la seva rapidesa en unes immillorables sèries lliures. Però en el primer moment 
decisiu del meeting, no va poder completar una volta sense cap contratemps i va acabar la màniga oficial en 14ª posició 
amb un registre 358 mil·lèsimes mes lent que la pole-position marcada per Dionisios (1’11.378)- 

La situació va millorar de manera notable en les mànigues classificatòries. A la primera el pilot de l’AVRacers es va 
situar en la 9ª plaça mentre que en la següent va poder remuntar fins al 2on. lloc. En el global d’ambdues mànigues es 
va situar en un esperançador 5è lloc, és a dir en les primeres línies de la graella de sortida, però amb pilots de gran qua-
litat per darrere que, a priori, es podia donar per fet que no renunciarien a millorar posicions des de la mateixa sortida.

El guió es va complir tal com estava previst a la primera carrera. Malgrat la lluita que es va produir des del mateix inici, 
Machado no es va arrugar en cap moment i va fer una carrera en clara progressió. Després de la segona volta es va 
situar tercer, posició que va saber mantenir fins que en un esprint final fantàstic va tenir la suficient habilitat per avançar 
al pilot local, Luigi Angelillo, a l’última volta i creuar la línia d’arribada en la 2ª posició.  

La segona carrera, va tenir una part inicial més “tranquil·la” per al pilot andorrà. Des de la mateixa sortida es va situar 
en la 2ª posició, just darrere del líder Dionisos. La situació es va mantenir fins que a tres voltes per al final va ser superat 
per l’italià Lorandi. Machado no es va conformar amb el 3è. lloc, i a l’última volta va trobar el moment precís per superar 
al seu rival. A l’últim revolt de la carrera Lorandi va topar per darrere amb Machado, els dos karts es van enganxar i ... 
una vegada més la valentia de l’andorrà va ser decisiva per poder acabar, almenys, a la 4ª posició.     

L’entorn d’Àlex Machado valorava de manera molt positiva la participació dels seu pilot a la prova d’un campionat tan 
exigent com és l’italià,: Ha estat un cap de setmana en el qual Àlex ha recobrat la confiança i ha lluitat de manera 
directa amb pilots que estan en el seu últim any de cadet i que a més es dediquen de manera professional al kar-
ting. Hi ha detalls que marquen les diferències en moments decisius i aquesta experiència és la que ha d’anar 
assimilant Àlex, a força d’entrenar i lluitar en meeting de nivell internacional.

El cap de setmana vinent Àlex Machado i el seu equip, AVRacers, es desplaçaran a Alcarrás (Lleida) per participar en 
la penúltima cita del Campionat de Catalunya de Karting de la categoria Cadet.    

Servei de premsa.

Classificacions del sisè meeting del Campionat d’Itàlia de Karting 2011 / 60 Minikart.

Entrenaments oficials:
1.-Marcu Dionisos (Top Kart), 1’11.378, 2.-Robert Shwartzman (Top Kart) a  0.027,  3.-Max Fewtrell (Top Kart) a 0.036 ,  ... 14.-Àlex Machado (Birel) a 0.369... 
fins a 33 classificats..
Mànigues classificatòries:
1.-Leonardo Lorandi (Tony Kart),  0 puntos, 2.-Robert Shwartzman (Top Kart) 6 p., 3.-Besler Berkay (Top Kart) 10 p.,  4.-Max Fewtrell (Top Kart) 11 p.,  5.-Àlex 
Machado (Birel)  11 p. 
1a. Carrera (8 voltes):
1.-Marcu Dionisos (Top Kart) 9’38.893, 2.-Àlex Machado (Birel) a 2.007, 3.-Luigi Angelillo (Top Kart)  a 2.408,  ... .
2a. Carrera (10 voltes):
1.-Marcu Dionisos (Top Kart), a 12’00.674, 2.Leonardo Lorandi (Tony Kart) a 2.017, 3.-Besler Berkay (Top Kart) a 2.198, 4.-Àlex Machado (Birel) a 2.433


