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El català Dani Pedrosa
ajustant-se el casc i, a dalt a la
dreta, saludant-se amb Rossi
per darrere el campió Nicky
Hayden. A l’esquerra, el també
italià Loris Capirossi (Ducati)
saluda els aficionats ■ J. MUÑOZ

(EFE) / ANTON MERES (REUTERS)

a què es va sotmetre el novembre passat, una intervenció que va obligar el pilot
nord-americà a perdre’s els
primers entrenaments de
l’any.
A Jerez, el de Kentucky
ha anat de menys a més,
després que divendres
només acabés en dinovè
lloc i dissabte en una no
gaire millor onzena posició.
En canvi, ahir era cinquè a
la tanda matinal i a la sessió
oficial del migdia feia el
quart millor temps amb
1:39.556, a poc més d’un
segon de la pole de Rossi. A
la tarda, on els principals pilots del Mundial van cedir la
iniciativa, seria el desè.

A tretze dies de Qatar
Tancada la pretemporada
–a falta dels últims retocs
que puguin fer els diferents
equips a nivell privat–,
totes les mirades estan posades ja en l’inici del campionat, que aquest 2007 tindrà lloc el 10 de març vi-
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DUCATI. Les motos
d’aquesta marca van copar
les cinc primeres posicions
de la sessió oficial pel que
fa a velocitat punta.

nent al circuit de Losail
amb el Gran Premi de
Qatar. La cita, doncs, és a
encara no dues setmanes, i
aquesta proximitat donava,
si és possible, més relleu a
aquests darrers entrenaments de Jerez.
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cinc primeres posicions a la
tanda oficial amb l’australià
Casey Stoner (277,3
km/h), el brasiler Alex Barros (273,9), el japonès Shinichi Ito (272,7), l’italià Capirossi (272,5) i l’alemany
Alex Hofmann (272,2).

A gairebé dos segons
Als altres dos pilots catalans de la màxima categoria, el veterà Carles Checa i
Toni Elias, tots dos amb
Honda, els últims entrenaments oficials de pretemporada els van deixar a
pràcticament dos segons de
diferència de Rossi. Li va
anar una mica millor al de
Sant Fruitós, que era desè
amb 1:40.100, just per davant
del
manresà
(1:40.202). També a la
tanda del matí, Checa va
anar més ràpid que Elias,
però en canvi a la tarda
aquest va rodar molt segur
i va acabar en tercera posició, per davant dels grans
favorits.
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