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Els campions d'Espanya per equips
es decideixen al Club Tennis Tarragona

n El pilot oficial de KTM
Francesc Cucharrera ha
culminat un impecable
Campionat d'Espanya de
Supermotard 2012, adjudi-
cant-se la victòria en les
dues últimes mànegues de
la temporada disputades al
circuit valencià d'Albaida
diumenge passat, i revali-
dant el títol de campió ob-
tingut la temporada passa-
da.

Cucharrera es va impo-
sar amb autoritat als seus
rivals,entreels quals estro-
bava a faltar Israel Escale-
ra, l'únic que matemàtica-
ment li podia disputar el
títol i que causava baixa
per una lesió.

Autor del millor temps
en els entrenaments crono-
metrats, el pilot de KTM va
efectuar una sortida impe-
cable en la primera cursa i,
sense prendre cap tipus de
risc, va aconseguir la victò-
ria amb poc més de tres se-
gons d'avantatge sobre An-
thony Fiord, amb el lleida-
tà Àngel Grau al tercer
lloc.

En la segona mànega, ja
amb el títol a la butxaca,
'Cucha' va encapçalar la
prova des de l'inici i va
creuar la meta amb gaire-
bé 25 segons d'avantatge so-
bre Àngel Grau, que va ser
tercer al campionat darre-

ra Cucharrera i Escalera.

Giménez i López
També hi va haver campió
català en la categoria de
SM Promesas, on David Gi-
m é n e z v a f e r v a l d r e
l'avantatge de tres punts

que tenia res-
pecte Alejandro
J o v e r a b a n s
d'aquestadarre-
ra prova.

Els dos pilots
candidats al tí-
tol es van inter-
c a n v i a r l e s
dues primeres
posicions de les
mànegues i van
sumar la ma-
teixa quantitat
de punts. El pi-
lot lleidatà repe-
teix d'aquesta
manera el títol
nacional que va
aconseguir en
lacategoriaano-
menada SM2.

Eltercer cam-
pió català pro-
clamat a Albai-

da va ser Joan López en
SMA30, superant Mathew
Ford, mentre que en SMA,
el canari Isaac Melián va
guanyar les dues màne-
gues per davant d'Abel Cli-
villé i es va endur el cam-
pionat B

Francesc Cucharrera es proclama campió
d'Espanya de Supermotard a Albaida

n El Club Tennis Tarrago-
na acull, des de dimecres
passat i fins demà, el Cam-
pionat d'Espanya per
equips absolut masculí.

Avui divendres tindran
lloc les semifinals i la fase
de descens, així com un clí-
nic amb els alumnes de
l'escola del CT Tarragona.
Demà al matí, a partir de
les 10 h, se celebraran les
finals, així com un torneig
de minitennis per acabar

amb l'acte final del torneig.
Aquesta cita ha permès

veure algunes de les mi-
llors raquetes de l'Estat es-
panyol delsvuit equips par-
ticipants: el RCT Barcelo-
na, el CT Valencia, el CT
Barcino, el CT Chamartín
de Madrid, el RC de Polo de
Barcelona, el Cercle Saba-
dellès 1856 i el Club Espa-
ñol de Tenis, a més del CT
Tarragona, que actua com
a amfitrió B
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Exhibició de nivell i triomf italià al primer Torneig
Internacional del Mediterrani de Softbol

En marxa a Lloret de Mar els Campionats
d'Europa de Line Dance & Country Western

CAT

SOFTBOL

L'Open Sports Club, escenari fins diumenge
del Campionat de Catalunya de doma

Els cinc equips que
van disputar el primer
Torneig del
Mediterrani de Softbol
van demostrar molta
igualtat entre ells,
gràcies a la
participació de
jugadores ex
internacionals absolutes d'un
gran nivell. L'equip italià Bulls
de Rescaldina va ser el campió,
mentre que el Projecte Softball

va ser segon, el CS Viladecans i
el Fènix Valènica, tercers
exaequo, i el CB Viladecans,
quart B
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L'Open Sports Club és, a partir
d'avui i fins diumenge dia 4,
l'escenari d'una nova edició del
Campionat de Catalunya
absolut de doma clàssica i
doma paraeqüestre amb la
participació de 103 binomis.

D'aquests 103 inscrits, un
centenar participaran en les 24
proves de doma clàssica,
mentre que els tres binomis
restants ho faran en les dues
proves destinades a la doma
paraeqüestre B

La Federació Catalana de Ball
Esportiu (FCBE) organitza, des
d'avui i fins diumenge a Lloret
de Mar, el Campionat d'Europa
2012 de Line Dance &Country
Western (UCWDC European
Championship 2012) amb la
participació dels millors
esportistes europeus d'aquesta
disciplina. UFECtv n'oferirà
properament un reportatge al
seu web (www.ufec.tv) B
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Francesc Cucharrera es va adjudicar el títol ja en la primera mànega
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El CT Tarragona reuneix algunes de les millors raquetes de l'Estat FOTO: CTT


