
Josep M.Dabad satisfet de la seva primera temporada en la KF2.  

Josep M. Dabad va deixar el circuit de Zuera convençut que en la primera carrera del meeting final del calendari del Cam-
pionat d’Espanya de Kàrting, categoria KF2, hagués aconseguit el millor resultat de la temporada, podi ? potser, però la 
realitat és que es va haver de conformar-se amb la 10a., i 11a., posició en cadascuna de les carreres disputades, D’aquesta 
manera Dabad posa el punt final a una temporada en la que va protagonitzar una progressió sorprenent a la primera part de 
la temporada que es va veure frenada lleugerament en la continuació.      

Dabad va completar en Zuera la millor mànega d’entrenaments oficials, en una prova del campionat espanyol de KF2. La 
sèrie cronometrada va ser una vegada més molt igualada, per ratificar aquesta afirmació tan sols cal esmentar que 16 pilots, 
els primers de la classificació, van estar separats per menys de 1”. 
En les mànegues classificatòries, Dabad es va mostrar més efectiu que en competicions anteriors i va estar de manera 
habitual entre els deu millors a les dues classificatòries disputades, La cinquena plaça, amb els mateixos punts del seu prede-
cessor, la suma de les dues mànegues el va situar en la tercera línia de sortida, sens dubte una excel·lent posició per afrontar 
la primera cursa amb possibilitats d’estar al podi. 
En la primera carrera, bona sortida del pilot andorrà que es va situar enganxat als millors, seguint sense problemes el seu 
ritme i deixant entreveure diverses vegades la seva intenció d’atacar per estar el podi final. Dabad va arribar a ser líder de la 
prova però un toc amb un altre rival a meitat de la carrera li va fer perdre la concentració i tota opció d’estar al podi final, un  
fet que semblava factible abans de l’incident esmentat.
Dabad també ho va intentar en la segona carrera, va arribar a anar sisè però a meitat de la cursa va començar a notar les 
conseqüències d’haver iniciat la mateixa amb rodes velles i a partir d’aquest instant va haver de baixar el ritme i va perdre 
diverses posicions  

La decepció de Dabad al final del meeting era evident sobretot per el que va passar a la primera carrera, em vaig veure fora 
de la pista quan estava en posició de podi i això sempre és dur, encara que el pitjor és que el toc per darrere m’el va donar 
un company d’equip al que hagués deixat passar. Són coses de les carreres i suposo que hi haurà ocasions que puc ser 
jo el que surti beneficiat d’una situació aixì. En aquesta carrera crec que ho hagués pogut fer bé, havia trobat un bon 
ritme i fins el moment de l’incident esmentat em sentia molt a gust a la pista, després ... La temporada arriba al final i 
Dabad ja està pensant en la temporada que ve, En aquests moments la intenció amb vista a l’any vinent és centrar tots els 
esforços en el Campionat d’Espanya i en les WSK (Winning Sèries Kàrting). De totes maneres cal començar a plantejar 
el 2009 i ...   

Josep M. Dabad tanca la seva primera temporada en la categoria KF2 i com ha comentat diverses vegades té un marge de 
millora molt ampli per lluitar en igualtat de condicions amb rivals que li superen sobretot en experiéncia.   
Classificacions del quart meeting del Campionat d’Espanya de Kàrting 2008, categoria KF2.
Entrenaments oficials:
1.-Oscar Gonzalez (FA kart) 1’01.077, 2.-Adria Domenech (FA kart) a 0.034, 3.-Luis Miguel Villalba (PCR) a 0.064, ... 
9.-Josep M. Dabad (FA kart) a 0.378 .
Classificatòries (Total): 
1.-Luis Miguel Villalba (PCR), 2 puntos, 2.-David Alabart (FA kart), 2 p., 3.-Dani Simon (Tony Kart), 8 p., 4.-Abel 
Sequera (Birel), 14 p., 5.-Josep M. Dabad (FA kart), 14 p.  
Primera carrera: 
1.-David Alabart (FA kart), 2.-Luis Miguel Villalba (PCR), a 0.367, 3.-Dani Simon (Tony Kart), a 0.648, 4.-Abel Sequera 
(Birel), a 3.065, 5.- Oriol Gonzalez (FA kart) a 3,214 ...10.-Josep M. Dabad (FA kart) a 5.595 .
Segona carrera: 
1.-David Alabart (FA kart), 2.-Luke Wright (Maranello) a 0.757, 3.-Dani Simon (Tony Kart), a 1.153, 4.-Abel Sequera 
(Birel), a 3.104, 5.-Steve Lesca (Tony kart)) a 4.058 ... 11.-Josep M. Dabad (FA kart) a 8.854.

Servei de premsa.


