Àlex Machado campió d’Andalusia de karting-Cadet.
Àlex Machado (RK) es va apuntar a la teràpia que aconsella superar una decepció tornant a competir al més aviat
possible, en aquesta ocasió el remei va donar el resultat esperat. El pilot de l’Automòbil Club d’Andorra es va desplaçar
a les instal·lacions del Kartódromo Campillos (Màlaga) per disputar, durant el cap de setmana, els dos meeting que
proclamarien els campions andalusos de karting 2011.
Machado va vèncer en tres de la quatre carreres disputades i per tant va ser el guanyador del títol reservat a la categoria
cadet.
El domini inicial del pilot d’AVRacers va ser molt clar mentre els problemes mecànics el van respectar. A la primera
carrera del dissabte es va imposar amb claredat a Manuel Cañizares i Darío Rodriguez que van ser els rivals que mes
el van inquietar. A la següent prova les coses es van complicar per a Àlex, va sortir decidit a repetir el triomf, però un
problema en el motor del seu kart el va obligar a entrar a boxes. Va tornar a la pista amb tres voltes perdudes i per tant
sense cap opció d’estar entre els millors al final de la carrera.
El segon meeting, disputat el diumenge, va tenir connotacions molt diferents al que es va córrer el dia anterior. Machado es va alçar amb el triomf a les dues carreres però lluitant al límit amb Rodriguez i Cañizares a la primera i amb el
seu company Ochoa i l’esmentat Rodriguez a la següent. Així doncs la jornada va estar marcada per la igualtat que va
haver-hi entre els més ràpids de la categoria.
El pilot andorrà va explicar d’aquesta manera el perquè del canvi de prestacions en el seu kart: En aquesta competició
els motors se sortegen abans de cada meeting, el primer dia em va tocar un que funcionava molt bé, llàstima de
problema que vam tenir, mentre que avui (diumenge) la situació no va ser tan favorable per als meus interessos
i vaig haver d’emprar-me a fons per poder guanyar. Fa una setmana Machado es lamentava del mal sabor de boca
que li va deixar la Carrera de Campions, no era el final que volia per a la temporada del seu debut en la categoria cadet:
Almenys aquí a Campillos hem pogut concretar un bon resultat i un títol in fet que sempre dóna moral de cara
a propers compromisos. Estic molt content i amb ganes de seguir treballant per poder estar entre els millors.
Ara sí, la temporada 2011 d’Àlex Machado i del karting en general ha arribat al final. A partir d’aquest moment l’objectiu
passa a ser la preparació de la propera,tot i que ara mateix el calendari encara no està concretat.

Classificacions del meeting de Campionat d’Andalusia / Cadet.

Servei de premsa.

1ª Carrera:
1.-Àlex Machado, 12’06.984, 2.-Manuel Cañizares, a 9.703, 3.-Darío Rodriguez, a 9.723 .
2ª Carrera:
1.-Manuel Cañizares, 12’11.275, 2.-Darío Rodriguez, 4.102, 3.-Bruno Ochoa, a 4.156, ....... 7.-Àlex Machado (RK) a
3 vueltas .
3ª Carrera:
1.-Àlex Machado, 12’11.544, 2.-Darío Rodriguez, a 0.054, 3.-Manuel Cañizares, a 0.134 .
4ª Carrera:
1.-Àlex Machado. 10’26.394, 2.-Bruno Ochoa, a 0.148, 3.-Darío Rodriguez, a 0.234 .

