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NOTA DE PREMSA
4rt OPEN DESTÍ WINMAU 2015

Palafrugell -12 de març

Benvolgut/da Senyor/a,

La  Federació  Catalana  de Dards  (FCD)  us  informa que el  proper  dissabte  12 de Març
organitza a Palafrugell  el  4rt Open del rànquing Destí  Winmau 2016.  La quarta prova
puntuable del Rànquing de dards que classifica als millors esportistes per a participar de
forma directa al Masters Mundial de Dards 2016.

Aquesta  competició  s'organitza  amb  la  col·laboració  del  Club  Esportiu  Vdards  de
Palafrugell, club esportiu de nova creació que milita a la Divisió d'Honor de la Lliga Catalana
de dards. Aquest club té la seu situada al carrer de Sant Sebastià, 41, 17200 Palafrugell
(Baix Empordà). Aquest club compte amb un gran local dedicat exclusivament a la pràctica
dels dards.

Del Baix Empordà hi ha diversos esportistes a destacar,  en  Antonio Muñoz Ramos del
Palafrugell CD lidera actualment la classificació després dels tres primers puntuables, ha
participat al Masters Mundial en dues ocasions, al 2013 i 2014; va ser Campió de Catalunya
el 2013 i ha estat dues vegades internacional per Catalunya amb la Selecció Catalana de
Dards, a la Copa del Món 2011 i en un partit amistós contra la selcció de Turquía.

Un altre esportista a seguir serà en Juan Robles (Palafrugell CD) que va en quart lloc al
rànquing Destí Winmau 2016. Ha participat en tres Masters Mundials al 2013-2014-2015, ha
estat una vegada internacional per Catalunya, a la Copa d'Europa del 2014. Aquest any
segueix amb peu ferm per classificar-se novament per al Masters Mundial.

Per part  del CE Vdards els millors classificats provisionalment són en  Carlos Santano i
Òscar Valenzuela, aquest últim va tancar un excel·lent 2015 participant per primera vegada
al Masters Mundial, va quedar 2on al rànquing Destí Winmau 2015, i va signar dos 32è llocs
al Catalonia Open i FCD Anniversary Open, els dos opens internacionals que organitza la
FCD.

Enllaços i més Informació de l'event: 
Anunci de la competició: 
http://www.dardscatalunya.cat/competicio/27/433/desti-winmau-2016-4rt-opena-la-seu-del-
ce-vdards-palafrugell
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Classificació actual:
El líder provisional és en Antonio Muñóz (Palafrugell CD) amb 46 punts seguit d'aprop per en
Carles Arola (Piritoño CD) i Javi Velasco (Piritoño CD) amb 43 punts. En 4rt lloc trobem en
Juan Robles (Palafrugell CD) i Josep Santonja (CD La Xarxa) que empaten amb 38 punts.

Classificació després de tres puntuables:
http://www.dardscatalunya.cat/script/photo/1456736181CLASSIFICACIO%20GENERAL
%202016.pdf

Guanyadors de les quatre primeres edicions del rànquing federat Destí Winmau:
http://www.dardscatalunya.cat/competicio/27/420/desti-winmau-hall-of-fame

Fotos:
Club Esportiu Vdards, de negre i colors, i CD Guardiola (Manresa), de negre i taronja, foto
corresponent al partit de la quarta jornada de la Divisió d'Honor celebrat el 24 de gener de
2015:
http://www.dardscatalunya.cat/script/photo/1453669141AjnwVKz-
bUqI5jY3hqD69YYlHAIpBAZp6M-KYNCamFWo.jpg

A  la  galeria  de  la  web  de  la  Federació  trobareu  fotos  d'arxiu  per  a  descarregar
http://www.dardscatalunya.cat/album/5/369/fotos-25-campionat-de-catalunya

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a premsa@dardscatalunya.cat o bé al
teléfon 609 234 740 del Sr. Tito Salvadó, President FCD (disponible de 13h. A 15h. i a partir
de les 18h.).

Agraïm ens informin de la seva difusió per tal de divulgar-ho a les nostres xarxes socials i
portal web www.dardscatalunya.cat

Esperant que aquesta informació sigui del seu interès, els saludem atentament,

Josep Maria «Tito» Salvadó i Val
President
Federació Catalana de Dards
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