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TRIAL O Aquest triomf posa de manifest el domini aciaparador deis pilots catalans en els darrers cinc anys en aquest esport, al velI continent

Alcaraz, el nou rei dEuropa
Redacció  BARCELONAE l piot  José  Manuel  Alcaraz

es  va  proclamar  campió
d’Europa  de trial  després de

mantenir  una  bona  lluita  amb
Faltrepiotcatalá,  Adam Raga. Al
caraz  va  assolir  un  total  de  109
punts  en les sis proves disputades,
aconseguint  guayar  a  Aleman
ya,  Chéquia  i Polónia, assolint  el
segon  loe  a Espanya  1
Italia  i el tercer a F’ran
ça,  mentre  que  Raga
va  guanyar  a  Italia  i
França,  va  ser segon a
Alemanya,  Chéquia  i
Polónia  i tercer  a  Es
panya,  amb  106 punts,
a  tres  de  la  victória  i
distanciant  al  tercer
classificat,  el  belga
Crosset  (64 punts).

Tot  aixó posa de ma
nifest  el  gran  domini
del  trial  catalá  que no
ens  ha  de  sorprendre,
ja  que  en  els  últims
cinc  anys  sernpre  els
piots  de  la  Federació  Catalana
han  assolit  el  títol  de  campió
dEuropa  ¡  el  sotscampionat,  fet
que  referma  el  domini  aclapara
dor  del riostre país.

L’any 1995, el campió va ser Mar
ccl  Justribó  amb  Beta, seguit d’un
aRre  catalá,  Gabriel  Reyes  anib
Montesa.  ¡ un molt jove David Co
bos  amb  Gas-Gas  que  va  quedar
en  sisena  posició. Lay  següent,
el  1996, es  va  proclamar  campió
Gabriel  Reyes  amb  Montesa  se
gult  de  David  Cobos.  El  cinqué

lloc  va  ser  per  Marc  CatIlá  i  la
décima  posició per a  un piot  que
ja  despuntava:  Alcaraz.  Uany
1997, Marc  Catilá, amb  més expe
rióncia,  es  va  imposar  a  Marc
Freixa  i José  Manuel  Alcaraz  va
ser  cinqué  .  Aquell  ay  el domini
catalá  va  ser aclaparador,  ja  que
Albert  Cabestany va ser seté i Jor
di  Pascuet,  vuité.  Cinc piots  de la
Federació  van aconseguir  les vuit

prinieres  posicions.
Lay  passat  la  de

mostració  deLs nos-
tres  pilots no va tenir
rival:  van  acaparar
les  quatre  prhneres
posicions  al Campio
nat  d’Europa del 1998.
El  campió va  ser Jor
di  Pascuet  anib Mon
tesa,  sotscampió  Al
bert  Cabestany  amb
Beta,  tercer  Marc
Freixa  amb  Gas-Gas
i  quart,  José Manuel
Alcaraz  amb  Monte
sa.  Només el piot  a
glés  Crosswaiter  va

poder  ficar—se entre les tres  prime-
res  places  amb  alguna  de  les  sis
preves  del campionat.

1  aixi  arribem  a  aquest  triomf
d’enguany  de  José  Manuel  Alca
raz,  demostrant  una  molt  bona
progressió  amb  la  seva  carrera
com  a pilot  i el més ¡mportant  pci
nostre  esport: que  les fórmules de
promoció  que pesa amb  marxa  la
Federació  catalana  de Motociclis
me  cern  la  copa catalana  de  trial
de  nens  entre  els 6 112 anys  dona
els  seus  fi-uits arreu  del món.

RedacdóBARCELONA

E lpassat 25 de setembrees  vapresentar  oficialrnent  elClub  Pat!  Congrés  per  al
Campionat  1999-2000. Ls la  tem
perada  que compleix aquest caris
mátic  club d’hoquei i patinatge  ar
tístic  del ban-i  de  La Sagrera.  Un
total  de  170 esportistes  donen
credit  a la história  del club, que  el
componen  18 equips en les catego
ries:  escola,  pre—benjarni, benja
mí,  alevi,  infantil, juvenil,  júnior,
femeni  2a catalana  i sénior  la cata

lana,  categoria  assolida  brfflant
ment  la  temporada  passada.  Un
gran  exemple  de  pedrera.  El  CP
Congrés  és el planter de Fhoqueial
país  i  un  deIs clubs  més  impor
tants,  si  pensem  que  la  base
d’aquest  esport  es troba  entre  els
més  petits.  L’entitat  va  néixer
centrant—se en  el pathiatge  artís
tic  (en van sortir  grans campions)
1 d’al tres práctiques  de base cern el
básquet  o  el  futbol  sala.  Va  ser
[luis  Zuriaga.  actual  coordina
dor,  qui va donar l’empenta defini
tiva  a Yhoquei patins  .;1]

Va mantenir
una gran lluita
amb I’altre pilot
catalá, Adam
Raga, que va
acabar segon;0]

Aquesta victória
s’afegeix a les
anteriors de
Marcel iustiibó,
Gabriel Reyes
¡ Marc CatIlá

Jase manuei aicaraz, tampro oturopa oe trial,  sd oe ElidUOl

HOQUEI PATINS O Amb 18 equips ¡1 7Ojugadors

La major pedrera del país
es troba al Club PatíCongrés

El Club Patí Congrés compta amb un total de 18 equips de 170 jugadors que són futures promeses de I’hoquei. Tot un récord FOTO: MANUEL MARTÍN


