Naturlàndia acull el cap de setmana una prova del Campionat del Món de trial

I continuen.... Una altra "llaurada", soroll i brutícia al bosc de la Rabassa.

Premsa 26/06/2009

Més Andorra

Naturlàndia acollirà aquest cap de setmana una prova del Campionat del Món de Trial en
categories femenina i masculina.

Està previst que participin unes 60 persones a la categoria masculina i unes 20 a la femenina
El president de la Federació Andorrana de Motociclisme, Josep Puntí, va assegurar que a la
prova del Campionat del Món de Trial que es du a terme aquest cap de setmana a Naturlàndia
es preveu que hi assisteixin uns 90 corredors. Segons va dir, hi ha una seixantena d’inscrits a
la categoria masculina i una vintena a la femenina.

El temps previst per realitzar el traçat és d’unes cinc hores i es duran a terme dues voltes. Els
participants tenen tres hores per fer la primera volta i dues per realitzar la segona. Dissabte es
faran les proves del campionat del món de trial femení i diumenge, les masculines. Puntí va
afirmar que el nombre de participants en aquesta prova acostuma a ser sempre alt i va
concloure que era pel fet que Andorra està al costat d’Andorra i França. De fet, hi ha 26 inscrits
que provenen d’aquests dos països, cosa que suposa un 40% del total. En total hi ha corredors
de 16 nacionalitats, incloent un andorrà, Jonathan Almarcha, que està en la categoria júnior. El
president de la Federació Andorrana de Motociclisme també va explicar que enguany, per
primera vegada, hi haurà comissaris de la prova andorrans. Aquests es van formar en un curs
especialitzat que es va realitzar fa uns mesos. En total seran una vintena, la qual cosa significa
aproximadament un terç dels qui tenen la responsabilitat de controlar aquesta cursa. D’altra
banda, el secretari d’Estat d’Esports, Manel Blasi, va assegurar que el Govern estudiaria la
possibilitat de seguir contribuir econòmicament que aquesta prova es continuï fent a Andorra ja
que «és important per a la promoció de la imatge d’Andorra». El mateix va comentar Josep
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Puntí, que va afegir que «es tracta d’una prova molt important per a la Federació i també pel
país». Un dels grans favorits a la categoria masculina és el bicampió mundial, el català Toni
Bou. A la femenina destaca Laia Saz, la qual ha guanyat vuit vegades el campionat del món
des de principis de la dècada, incloent la darrera edició.

Informatius.ad

Naturlàndia acollirà una nova edició de la prova andorrana de la Copa del Món de Trial

Aquest cap de setmana, Naturlàndia acollirà una nova edició de la prova andorrana de la Copa
del Món de Trial.

Dissabte serà el torn de les noies i, per a diumenge, quedarà la competició masculina. Una
categoria en què participarà el bicampió del món de l'any passat i líder actual de la general,
Toni Bou. El pilot ha estat aquest dijous a la roda de premsa de presentació. Les zones ja estan
a punt perquè aquest divendres hi hagi els primers entrenaments. Seran 64 pilots en categoria
masculina i nou, en femenina. En el cas de sumar una nova victòria, Bou donaria un cop,
gairebé definitiu, al campionat. Per això caldrà que s'esforci al màxim.

A banda de noms com Toni Bou, Adam Raga, Albert Cabestany o Dougie Lampkin, aquesta
edició comptarà amb un corredor andorrà. Es tracta del jove Jonathan Almarcha. Ell serà l'únic
pilot del país, però no l'únic andorrà, que formarà part de la cita. Per primer cop, hi haurà zones
amb tots els comissaris andorrans i formats a casa. Estaran en tres de les 15 que hi haurà en
total. Aquestes 15 zones hauran de ser superades dues vegades pels pilots.
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Diari BonDia

La prova del Mundial presenta zones noves que tornaran a ser decisives

Nacional // Esports - Escrit per Joan Josep Blasco

Tota la plana major de pilots de trial es reunirà al Principat aquest cap de setmana. El títol
mundial estarà en joc i els favorits saben que no poden distreure’s si no volen perdre opcions.

L’any passat Andorra no va tenir prova del Campionat del Món per l’alternança que tenen
algunes de les proves del calendari alguns anys. Resten només tres etapes per finalitzar el
Mundial i encara està tot per decidir. Toni Bou encapçala la classificació amb 152 punts, seguit
per Adam Raga amb 138 i Tekahisa Fujinami amb 100. Més endarrere es troben Albert
Cabestany (97), Dougie Lampkin (93) i Jeroni Fajardo (86). Cap d’ells no faltarà a la cita que es
disputarà als voltants de Naturlàndia.

El traçat preparat per la Federació Motociclista Andorrana (FMA) consta de 15 zones que
s’hauran de completar en 5 hores, la primera volta en tres i la segona en dues. Ahir els tècnics
de la Federació Internacional de Motociclisme van aprovar la disposició de les zones, algunes
de les quals es desenvoluparan en ubicacions noves. Els pilots tindran avui l’ocasió de
comprovar els traçats. Pel president de l’FMA, Josep Puntí, “intentem fer un trial per al 100%
dels inscrits”, amb referència al fet que hi ha algunes zones més selectives que decideixen els
primers classificats, però la resta també donen una oportunitat a la totalitat de pilots. La prova
andorrana comptarà per primera ocasió amb comissaris nacionals, sorgits del curs que va
realitzar l’ens fa uns mesos. Controlaran tres zones.

El líder del Mundial, el català Toni Bou, va confessar que la prova del Principat “és una de les
preferides dels pilots catalans”. Això es deu “a la proximitat de casa i perquè és una de les més
complertes del calendari”, ja que les zones que es presenten “t’obliguen a saber anar sobre
mullat i en sec. També és important tenir un bon equip que et posi la moto a punt per competir
en alçada”, uns reglatges que s’han de posar al dia perquè amb les motos noves de cada
temporada “el que vam treballar l’any passat no serveix de res”.
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El pilot de Piera, tot i l’avantatge que manté en la classificació, arriba després de ser tercer en
la darrera cursa a Itàlia. “Per mi és una carrera importantíssima”, ja que “una victòria seria molt
important per al campionat”.

Almarcha, en el júnior

Durant el camp de setmana també se celebraran altres mundials. Dissabte es portarà a terme
el femení, amb Laia Sanz com a màxima favorita. Diumenge també competiran els de categoria
júnior i joves a 125 cc. Precisament en júnior competirà l’únic andorrà, Jonathan Almarcha, que
ho podrà fer gràcies a una invitació. Quant als objectius, el pilot lauredià considera que “estaria
molt bé estar entre els 15 primers, tot i que serà complicat”. La possibilitat de prendre part en
aquesta cita li permetrà “veure on estaria en una classificació mundial”.
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