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HÍPICA

DARDS

Bon inici de la selecció
catalana de dards en la
WDF Virtual Cup

Disputats a Can Vila els
campionats de Catalunya
de doma clàssica

MUNDIAL Jonathan Martín i Josep Arimany
busquen la classificació per a la fase següent

INFANTILS S’hi van decidir els medallistes
des de benjamins fins a joves genets

La Selecció Catalana de
Dards ha començat amb força
la primera edició de la WDF
Virtual Cup, organitzada per
la Federació Mundial i disputada íntegrament en línia.
Tant Jonathan Martín com
Josep Arimany han aconseguit dues victòries en la primera setmana de competició,
que els permeten lluitar pels
quatre primers llocs del seu
grup, que donen accés a la
fase final. Les representants
catalanes en el quadre femení
faran el seu debut la setmana
vinent.
Aquest esdeveniment, en
el que hi participen fins a 47
equips, concentra els millors
del món en aquest esport, tant
en homes com en dones. La
primera ronda es disputa en
format round robin, una fase
de grups de tots contra tots en
la que Catalunya ha quedat
enquadrada amb Croàcia, la
República Txeca, Finlàndia,
Islàndia i l’Illa de Man.

Les instal·lacions de l’Hípica
Can Vila van acollir el passat
cap de setmana ela disputa del
campionat de Catalunya de
doma clàssica 2020 de menors.
La competició va constar de
dues jornades, dissabte i diumenge, i va decidir els millors
de Catalunya de les categories
des de benjamí fins a jove genet.
La puntuació més alta del
campionat es va veure en la
categoria d’infantils, on Milena Moral es va endur la medalla d’or registrant 150 punts
amb el seu cavall “Floridor”. La
plata i el bronze de la categoria van ser per Nora Coll i Noa
Cuadros, amb 147 i 142 punts
respectivament.
La categoria juvenil va ser
la més igualada de la competició. Carla Ugena va sortir
victoriosa amb “Furst Flanagan” registrant 141 punts,
a només 0,86 de la plata de
Paloma Serrano. El bronze
va ser per Lourdes Aulet que
amb 139 punts no es va que-

Aquesta fase consta d’11
partits al millor de cinc jocs.
Els quatre millors classificats
individuals obtindran el bitllet per la següent ronda, on
32 esportistes s’enfrontaran
en eliminatòries directes fins
arribar a la final. El bon inici
dels catalans els permeten
seguir ben vius en aquesta
lluita.
Jonathan Martín ocupa
ara mateix el quart lloc amb
un bon balanç de 2-1, gràcies

a les seves victòries davant
Kasurinen i Kettunen i la seva
única derrota contra Gawlas.
Josep Arimany el segueix directament en el cinquè lloc
amb dues victòries (davant
Kasurinen i Lane) i dues derrotes (en els duels amb Kettunen i Gawlas). El campionat
femení també compta amb
representació catalana, amb
Iolana Riba i Loli Cascales,
que faran el seu debut la setmana vinent.

dar gaire lluny del primer lloc.
La categoria de jove genet
també va estar molt disputada.
Adan Esterlich va aconseguir
el primer lloc amb 142 punts,
només 2 per davant dels seus
perseguidors. La plata, decidida a les mil·lèsimes, se la va
adjudicar Giovanni Torrens davant Abril Serda amb un escàs
marge de 0,007.
D’altra banda, la categoria
de Juvenil 0* va ser la més desigualada, ja que Joan Fornies va

treure 4 punts a la segona classificada, Maria Luz, que es va
quedar amb 136 punts. El bronze de Berta Fito, amb 132 punts,
va quedar encara més lluny.
Pel que fa a les categories
més petites, Elsa Manzano va
registrar 141 punts que li van
servir per pujar al graó més alt
del podi benjamí davant Ariane Alonso i Berta Serra. Jeanette Vallvé, amb 154 punts,
es va endur l’or aleví superant
Phoebe Sayols i María Muñoz.

BITLLES CATALANES

Arrenca la temporada de bitlles
catalanes amb la lliga Barcelona
La lliga Barcelona ja està en
marxa. El passat diumenge
va donar el tret de sortida a
la temporada 2020/2021 de
competicions oficials de bitlles catalanes. L’equip B dels
Colobrers, de Castellar del
Vallés, s’ha alçat com a primer líder de la competició
gràcies a tres victòries en les
tres partides en joc. No obstant, els vallesans estan empatats amb el Sagrada Família que també es va imposar
en les tres ocasions.

Per la part baixa de la classificació es troben el Poblenou B, el Siuranenc d’Horta
C i La Perestroika, que es van
veure superats en les tres
primeres partides. En última
posició està situat el Camp de
l’Arpa, que només va disputar
un partit ja que en la segona i
tercera jornada va descansar.
Aquesta temporada, per
tal de complir amb totes les
mesures de seguretat sanitària que estableixen els
protocols de la FCBB, cada
jornada es disputarà en quatre o cinc seus diferents. El
passat diumenge la competició es va celebrar a Barcelona (Camp de l’Arpa, Horta
i Poblenou), Palau-solità i
Plegamans i Sant Martí Sarroca. La propera jornada de
competició serà el dia 8 de
novembre.

