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Èxitde l’AutocròsCiutatdeLleida
La propera cursa serà el dia 23 de maig a Mollerussa

El circuit de Lleida va acollir,
el cap de setmana passat, la
2a prova del Campionat de
Catalunya d’Autocròs, pun-
tuable també per al Campio-
nat d’Espanya, prova organit-
zada per l’Escuderia Lleida.

A divisió II, el més ràpid
va ser Ivan Posado, seguit de

Jordi Costa i Àngel Capelle-
ra. Joan Enric de María va ser
el millor dels pilots dels cata-
lans en la divisió III, segon a
la general, després de Carlos
Barredo. El segon classificat
del campionat de Catalunya
va ser Joan Bautista Amat,
cinquè de la final.

Els Car Cross van posar
una bona dosi d’espectacula-
ritat a la jornada. MaikelVi-
lariño i Juan José Moll van
ser primer i segon respectiva-
ment, després d’una lluita que
es va resoldre per vuit dèci-
mes de segon. Ivan Piña va
ser tercer, primer entre els

participants en el Campionat
de Catalunya.

La victòria a Car Cross jú-
nior va ser per a Joan Salichs.
Entre els participants del cam-
pionat català el segon lloc va
ser per a JosepArqué, cinquè
a la general, seguit d’Ares
Lahoz, sisè a la general.

ESPORT

Nogué i Bonilla,
campiones
Dues joves promeses llei-
datanes, Raquel Nogué
(benjamí) i Laia Bonilla
(cadet), es van proclamar
diumenge passat campio-
nes del Súper Gran Slam
del Circuit de Menors de
pàdel, disputat al club X3
de Girona.

PITCH & PUTT

LiamO’DonovanvençaPonent
En noies, la victòria va ser per a Esther de Schiffart

❘ LLEIDA ❘ Jugadors de 10 associa-
cions i federacions d’arreu del
món van prendre part, el cap
de setmana passat, a l’Open Ca-
talunya Internacional de Pitch
& Putt, competició que va inau-
gurar el calendari anual de la
Federació Internacional de
Pitch & Putt (FIPPA).

A la darrera jornada, va arri-
bar classificat en primera posi-
ció el català Xavier Pons-

domènech, seguit de Marçal
Moré i Liam O’Donovan.
Aquest últim s’acabaria empor-
tant la victòria, amb 142 cops,
un avantatge de 4 cops sobre
els perseguidors.

En la segona posició hi va ha-
ver un empat entre l’irlandès
Kieran Earls, que ja va quedar
segon el 2014, i Xavier Pons-
domènech. En quarta posició
quedaven els catalans Enric

Sanz i Marçal Moré amb 147
cops.

Èxit de participació
144 jugadors van participar

al llarg de dues jornades en la
novena edició de l’Open Cata-
lunya Internacional de Pitch &
Putt.Va ser la segona vegada
que el camp del Pitch & Putt
Lleida acollia aquesta compe-
tició internacional.

MOTOCICLISME

La segona prova del Campionat de Catalunya és també puntuable per al Campionat d’Espanya.

MOTOCICLISME

Vencedors
a Juneda
Diumenge es va disputar
la 2a prova de la Copa Ca-
talana de Supermotard al
Kàrting de Juneda. Els ven-
cedors van ser X.Artigas,
a SM85; G. Domingo, a
SM65; F. Cucharrera, a
SM1; G. Bailó, a SM2; J.
Martínez, a SM sub-18; J.
López, a SM3, i J. L. Her-
nández, a SM4.

AIGÜES BRAVES

Copa Catalana
d’eslàlom
El proper dia 23 de maig
es disputarà a la localitat
d’Arfa (Ribera d’Urgellet)
la segona Copa Catalana
d’eslàlom 2015. La prova,
organitzada per la Federa-
ció Catalana de Piragüis-
me, comptarà amb la par-
ticipació de palistes de les
categories de cadets, jú-
niors, sèniors i veterans.

Foto de família dels guanyadors.


