
DILLUNS, 6 D’OCTUBRE DEL 2014

TEMPS EXTRACAMPIONATDECATALUNYA

LaCluareuneix les futurespromeses
Mig centenar de joves pilots es van donar cita ahir en la penúltima prova del Català d’Enduret
|| Marc Màrquez i Aleix Espargaró van començar a córrer en aquesta disciplina

REDACCIÓ
❘ LA CLUA DE BASSELLA ❘ Les futures
promeses de l’enduro català es
van donar cita ahir en el circuit
Off Road Parc La Clua, a Bas-
sella, per prendre part en la cin-
quena i penúltima prova pun-
tuable per al Campionat de Ca-
talunya d’Enduret, una moda-
litat reservada a joves d’entre
8 i 13 anys que l’any passat va
celebrar, precisament en aquest
mateix escenari, el seu vintè
aniversari.

D’aquesta disciplina, que la
Federació Catalana de Moto-
ciclisme va crear el 1993, han
sortit grans pilots, entre ells
Marc Màrquez, triple campió
mundial, iAleix Espargaró.

En la prova d’ahir, que va re-
unir prop de mig centenar de
pilots, es van disputar cinc ca-
tegories.En 50 cc,Yago Domín-
guez es va emportar el primer
premi, seguit d’OleguerViusa
i Nahuel Santamaría, mentre
que Roger Casas, Oriol Roca i
Oriol Pons van ser els millors
en la cilindrada de 65. En la ca-
tegoria de 85, el primer lloc del
podi va ser per a MarcTarrago-
na, que va guanyar davant d’Al-
bert Fontova iAdrià Mesas. El
guanyador en la categoria Open
va ser Daniel Soriano, seguit
d’Artur Obach i Marc Martí-
nez.

En dames va triomfar Aida
Castro, davant de MarionaVa-
lero, mentre que Joan Navar-
rete, Félix Moyes iAntoni Na-
varrete van ser els millors en
clàssiques. Finalment, en la
Clàssiques 80, Santi Roig va su-
perar Ramon Font.

MARINA PASCUET

Dj. 9
FUTBOL

Eslovàquia - Espanya
Partit corresponent a la fase de
classificació per a l’Eurocopa
(20.45, La 1).

Db. 11
FUTBOL

Lleida Esportiu - Nàstic
Vuitena jornada de Segona B
(16.10, Esport3).

TENISTAULA

El Álamo - DKV Borges
Segona jornada de la Superlliga
masculina (17.30).
Vic - Villart Logístic Balaguer
Segona jornada de la Superlliga
femenina (17.00).

HANDBOL

Elda - Associació Lleidatana
Tercera jornada de Divisió
d’Honor Plata femenina (18.00).

MOTOCICLISME

Estatal de motocròs
Durant el cap de setmana al
Circuit de Catalunya de Bellpuig
(Categories Elit-MX1, Elit-MX2,
MX85 i MX65).

Dg. 12
HOQUEIPATINS

ICG Lleida - Cerceda
Quarta jornada de l’OK Lliga
(12.00, Onze de Setembre).

TENISTAULA

Rivas - DKV Borges
Partit ajornat de la primera
jornada de la Superlliga (11.00).

FUTBOL

Luxemburg - Espanya
Partit corresponent a la fase de
classificació per a l’Eurocopa
(20.45, La 1).

MOTOCICLISME

Gran Premi del Japó
Setzena prova del Mundial de
MotoGP (14.00), Moto2 (12.20) i
Moto3 (11.00).

AUTOMOBILISME

Gran Premi de Rússia
Setzena prova del Mundial de
Fórmula 1. Circuit de Sotxi
(13.00).

■ L’equip que dirigeix continua
acumulant èxits. L’últim l’ha acon-
seguit aquest cap de setmana en
terres italianes, on s’ha classificat
brillantment per als vuitens de fi-
nal de l’ETTU Cup. Ho ha fet sense

cedir ni un sol partit i perdent úni-
cament un dels deu sets disputats.
El bloc format per Oriol Monzó,
Marc Duran i el xinès Gui Chenkai,
l’últim a arribar, serà entre els
grans d’Europa.

Josep Lluís Andrade
Entrenadordel
DKV BorgesVall

A la imatge, els triomfadors en categoria Open amb la resta de participants en la cilindrada.

Marc Tarragona es va anotar la victòria en la categoria de 85 centímetres cúbics.
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