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O tenista sérvio Novak Djokovic,
número dois mundial, revalidou
ontem o título no Torneio do Du-
bai, numa final que se ‘arrastou’
por dois dias, devido ao mau tem-
po da véspera.

Na primeira ‘parte’, Djokovic
vencia por 7-5 e 2-0 quando a or-
ganização interrompeu e adiou
para ontem a conclusão da final
com Mikhail Youzhny. Na conti-
nuação, o sérvio bateu russo em
três parciais, por 7-5, 5-7 e 6-3.

A primeira de Kleybanov
A tenista russa Alisa Kleybanova
conquistou ontem o primeiro tí-
tulo no circuito profissional femi-

nino (WTA), depois de bater na
final de Kuala Lumpur a princi-
pal favorita do quadro, a compa-
triota Elena Dementieva, por
inesperados 6-3 e 6-2.

Profissional desde 2003,
Kleybanova contava no currículo
com 12 troféus, mas todos da ca-
tegoria ITF (segundo escalão),
alcançando ontem a maior vitó-
ria da carreira, diante da actual
campeã olímpica e número sete
do Mundo.

“Trabalhei e treinei muito
para chegar aqui. Esperava há
muito tempo por este momento”,
admitiu a nova campeã de Kuala
Lumpur.

Piloto oficial
O madeirense Luís Botas marcará
presença no Madeira Kart Cup 2010
ao volante de um ‘chassis’ da marca
Energy Corse.

O projecto só agora foi viabilizado
e a compra da ‘montada’ italiana foi
concretizada recentemente, tendo
sido dado pelo fabricante italiano ao
jovem o estatuto de piloto oficial da
Energy Corse.

Emconversaao DIÁRIO, Luís Bo-
tas adiantou: “Aceitámos o convite
feito pela Energy Corse, pelo que
iremos correr a partir de 2010 com
um ‘chassis’ desta marca”.

Para já, Luís Botas deixa a pro-
messa de “lutar pelo título regional e
se reunir os apoios necessários, par-
ticipar no Nacional Rotax”.

A chegada do ‘chassis’ italiano
está prevista para esta semana, es-
tando o primeiro contacto progra-
mado “para sábado, onde iremos
realizar na pista do Faial uma sessão
de treinos para adaptação”.

Depois de duas temporadas ao vo-
lante de um CRG com o qual se sa-
grou, no ano passado, campeão da
categoria Júnior, Luís Botas passará
a ser em 2010 mais um piloto na luta
pelo título na Max, sendo uma hon-
ra para a JB Karting, bem como
para a RAM, ter um jovem piloto
madeirense com o estatuto de piloto
oficial de uma marca tão conceitua-
da no mundo do karting. C. A. M. Luís Botas vai ter ‘Energy’ para lutar pelo título.

Djokovicrevalidatítulo
O madeirense Nuno Henriques, do
Clube de Golfe do Santo da Serra,
prosseguiu ontem a sua participa-
ção no John Hayt Collegiate Invi-
tational, prova do Campeonato
Universitário Norte-Americano de
Golfe, cuja competição está a de-
correr no campo do Sawgrass
Country Club, na Florida.

Com uma volta cumprida, Nuno
Henriques ocupa a 18.ª posição da
tabela, com 75 pancadas, três aci-
ma do PAR, sendo novamente o
melhor elemento da Universida
Central da Florida, que tem
Anthony Aloi, no 28.º posto, com
76 pancadas.

NunoHenriquesem18.º
Em termos colectivos, a UCF

está no 8.º lugar da classificação li-
derada pela North Florida Univer-
sity.

Fora da Região, em Marrocos, a
disputar o EDP Tour/Samanah
Classic, está o também madeirense
Duarte Freitas. No final da primei-
ra volta, o profissional está na 99.ª
posição, com um total de 86 panca-
das, 14 acima do Par.

A classificação é liderada pelo
tunisino Saber Barhoumi, com
duas abaixo do Par, seguido pelos
alemães Benjamin Ludwig e Den-
nis Küpper, ambos com uma pan-
cada abaixo do Par. C. A. M.

Urbelino Ferreira
Vice-presidente ADM
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Basebol enluta desporto
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Também nós, dirigentes,
técnicos, funcionários, clubes e
atletas, pertencentes à Associação
de Desportos da Madeira (ADM),
ficámos vulneráveis e
dependentes das recuperação e
normalização de meios, para
continuar a regular actividade
desportiva. Além de não existirem
condições físicas e materiais para
a prática e cumprimento das
provas do calendário regional, nas
diferentes modalidades: ciclismo,
esgrima, kickboxing, surf,
bodyboard, râguebi, squash e
basebol, também não há, ainda, as
morais e humanas. Confrontada
com elas, a Direcção da
Associação deliberou cancelar as

provas e eventos desportivos
calendarizados, perante a
calamidade que se abateu sobre a
Madeira. Logo que sejam
restabelecidas tais condições, os
clubes filiados serão informados.

Presentemente, temos que dar
lugar ao sentimento e à reflexão,
para que o coração e o espírito,
envoltos na dor e no pesar, por
tantas atrocidades físicas e mortes
humanas provocadas pela
catástrofe do dia 20, pretérito,
recuperem e estabilizem para a
normalidade quotidiana.

Por não serem do nosso
conhecimento outros casos
fatídicos, manifestamos o
sentimeno de pesar e
apresentamos condolências à
família enlutada, pela morte de
Gabriel Góis, atleta de basebol da
Associação Desportiva de
Campanário, extensivos à
direcção desta associação.

A Madeira está a reconstruir-se.
Os concelhos mais afectados -
Funchal e Ribeira Brava -
precisam da maior cooperação
de todos os Madeirenses.
Apelamos a todas as forças
desportivas sediadas nesses
concelhos, e outros, como
dirigentes, técnicos e atletas dos
clubes filiados na ADM, a dádiva
de apoio diferenciado e à
solidariedade humana. Há Vida
para além do Desporto! Bem-
Hajam.

Claudia Giovine vence
Portimão Ladies Open
A tenista italiana Claudia Giovine
‘desforrou-se’ ontem da
eliminação prematura na edição
de 2009 e conquistou o título do
Portimão Tivoli Ladies Open, o
segundo da carreira. A jogadora
milanesa, que na edição passada
perdeu logo na primeira ronda,
justificou agora o estatuto de
primeira cabeça-de-série e
ergueu o troféu da prova algarvia,
depois de bater a holandesa Kiki
Bertens, com 3-6, 6-2 e 7-6 (7-1).

FC Porto bate Benfica
e fica perto do topo
O campeão nacional FC Porto
venceu ontem o Benfica, por 25-23,
em jogo da 17.ª jornada do
campeonato de andebol, disputado
no Pav. da Luz. “Para nós correu
mal a primeira parte em termos
ofensivos. Sofremos muitos golos
em contra-ataque, estivemos muito
tempo em inferioridade numérica
e permitimos que o nosso
adversário ganhasse vantagem de
seis golos e foi difícil recuperar”,
explicou José António Silva.

Meias-finais definidas
no voleibol masculino
O Vitória de Guimarães juntou-se
ontem ao Benfica, Sporting de
Espinho e Castelo da Maia nas
meias finais do ‘play-off’ do
campeonato português de
voleibol. A formação vimaranense
derrotou ontem o Vilacondense
por 3-0 (25-20, 25-22 e 25.23),
depois de já ter vencido o
primeiro jogo. Nas ‘meias’, o
Guimarães vai defrontar o Benfica
e o Sp. de Espinho terá como
adversário o Castelo da Maia.

Laverty dá vitória
à equipa Parkalgar
O irlandês Eugene Laverty, da
Parkalgar Honda, venceu ontem a
primeira corrida do Campeonato
do Mundo de Supersport, em
Phillip Island, onde o português
Miguel Praia foi nono, igualando
o seu melhor resultado de sempre
no Mundial. O motociclista da
equipa portuguesa dominou a
prova desde o início e o resultado
conjunto com Miguel Praia faz
com que a Parkalgar Honda esteja
na frente do campeonato.


