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Francesc Cucharrera mostra el seu indiscutible 
domini a l’espectacular Supermotard  

 

- El Circuit d’Osona acull la quarta prova de la Copa Catalana 

 

El Circuit d’Osona ha acollit aquest diumenge, dia 13 de juny, la quarta 
prova de la Copa Catalana de Supermotard. Hi han participat un total de 50 
pilots, en quatre curses de dues mànigues cadascuna, en les categories de 
Promo, Fun 1 i 2, Cup i Pro. 
 

Els temps ha amenaçat pluja al llarg de tot el matí, amb boires i vent 
preocupants sobretot a les darreres curses. Tot i això, el sol s’ha mantingut 
i s’ha pogut celebrar el programa amb tota normalitat (en cas de pluja, com 
que la corda del circuit augmenta, amb un tram de terra, s’hauria hagut de 
suspendre). Hi han assistit uns 400 espectadors. 
 
La vetllada, amb els millors pilots catalans de l’espectacular modalitat, no 
ha decebut. La jornada ha començat molt d’hora, a partir de 07:45 h, amb 
el procés tradicional de verificacions tècniques i administratives. Les curses 
s’han iniciat a les 11:00 i 13:00 h, la primera i la segona màniga 
respectivament.    
 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS 

 
CATEGORIA PRO 
 
La categoria dels professionals. Francesc Cucharrera ha dominat les dues 
curses de principi a fi. Tot i això, no es pot despistar perquè els joves pilots 
David Giménez i Gaston Garcia li estan trepitjant els talons. Els dos, que 
han pujat aquest any de la categoria Cup, han fet segon i tercer 
respectivament. L’osonenc Santi Tona ha ocupat la quarta posició final. 



CATEGORIA CUP 
 
La categoria dels joves, entre 16 i 25 anys. Ruben Rodriguez ha estat el 
guanyador, tot i que amb polèmica. El segon classificat, Jordi Molas, ha 
liderat les dues curses, però a la segona màniga ha estat penalitzat amb 10 
segons per avançar-se a la sortida i s’ha vist relegat a la tercera posició. 
 
 
CATEGORIA PROMO 
 
La categoria dels més petits, les joves promeses. Dividida en dues: 85, dos 
temps; i 100, quatre temps. En 85, victòria indiscutible a les dues mànigues 
del francès Dorian Martínez. En 100, el guanyador de les dues carreres ha 
estat Nil Dura. 
 
 
CATEGORIA  FUN 1 I FUN 2 
 
La categoria dels veterans. Els guanyadors han estat Daniel Carrau i Ignasi 
Ysac, en Fun 1 i Fun 2 respectivament. Els dos han guanyat les quatre 
curses. 
 
 
Podeu consultar totes les classificacions, al web de l’Escuderia Osona: 
www.escuderiaosona.com 

 


