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Paul Kneppers, guanyador de la Volta a
Tarragona
Aquest cap de setmana s'ha disputat la 57ª edició de la Volta a Tarragona: un any més, la prova
organitzada per Promoevents, la prova per etapes més antiga de l'estat espanyol, ha tornat a oferir
una de les proves per etapes màster de referència, on els més de 200 participants han gaudit d'una
gran prova per nivell i organització. Líder des de la primera etapa, el neerlandès Paul Kneppers,
aﬁncat a Catalunya i corrent per l'equip Team SmartDry, ha estat el guanyador ﬁnal.
La prova començava dissabte amb la primera etapa, de 89 quilòmetres amb circuit al voltant de La
Pobla de Mafumet, on Kneppers va començar a cimentar el seu triomf ﬁnal imposant-se en un
esprint reduït davant David Gor (GSport-Alma Wagen) completant-ho un grup de quinze ciclistes a 3
segons, mentre que la resta del pilot cedia ja prop de 3 minuts (Classiﬁcacions de la primera etapa
[1]). Al sector de tarda arribava la contrarellotge al Castell d'Escornalbou, que la guanyava José
Francisco Arce (Granja Rinya-Flower) davant de l'ex vencedor de la prova Carles Juncosa (8

Restaurant), però la quarta plaça de Kneppers a tan sols 36 segons li permetia ampliar uns segons el
seu avantatge al capdavant de la general (Classiﬁcacions de la cronoescalada [2]).
Així doncs, només quedava l'etapa ﬁnal, els tradicionals 90 quilòmetres amb sortida i arribada a Reus,
una jornada sempre competida on s'imposava l'elit Vicente Martí (Vito-Mortesbike-Monsala) liderant
un petit grup de tan sols cinc corredors on hi viatjaven el mateix líder, el segon classiﬁcat ﬁnal i millor
màster 40, Daniel Crespo (Uniformes Murcia), mentre que era el mateix Martí qui tancava el podi
ﬁnal en tercera posició (Classiﬁcació de la tercera etapa i classiﬁcacions ﬁnals [3]). Tancant la prova,
Octavi Fontane (Grup Esportiu Esteve) era el millor màster 50, Vito-Mortesbike-Monsala el millor
equip, el premi de la regularitat era pel mateix Kneppers, la classiﬁcació de la muntanya per José
Francisco Arce (Granja Rinya-Flower) i les metes voltants i els esprints especials per Ricard
Demiguel (Miami-Megabici).
Tota la informació al Facebook de la Volta a Tarragona Màster. [4]
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