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Gironès i Rodríguez guanyen a Lleida
La propera i última prova es disputarà el cap de setmana vinent

❘ LLeiDa ❘ Del 19 al 21 de fe-
brer es va disputar la tercera 
i penúltima prova del Ràn-
quing EPPA al P&P Lleida 
(Torre-serona), competició 
en què van participar 181 
jugadors i jugadores. 

Divendres es va donar el 
tret de sortida als primers 
jugadors de la competició. 

Un cop acabada la primera 
jornada de joc, lideraven la 
classificació Albert Giro-
nès (Platja d’Aro) i Amador 
Rodríguez (CE Callejeros)  
amb 9 cops sota par. Entre 
dissabte i diumenge, més 
de 90 jugadors van sortir a 
disputar la prova, però cap 
va aconseguir prendre el li-

derat a Gironès i Rodríguez. 
Daniel S. Coleman (Can Ra-
fel) va ser-hi ben a prop al 
fer 47 cops. Pel que fa a la 
classificació femenina, la van 
guanyar Pilar Montero (Vall-
romanes) i Elia Folch (Teià), 
que van fer 2 cops sota par, 
i entre els sèniors, el millor 
va ser Rodríguez.

A falta d’una prova per sa-
ber el campió del Rànquing 
EPPA 2016, encapçala la llis-
ta Josep Martínez amb 162 
punts, seguit de Xavier Fon-
tanet (Franciac) amb 156, i 
Amador Rodríguez amb 153. 
Montero és líder en femení 
amb 155 punts i Martínez de 
sènior amb 168 punts totals.

Diada del      
Pàdel lleidatà
El passat 13 de febrer el CT 
Urgell va acollir la Diada 
del Pàdel lleidatà, en què 
van ser premiats els campi-
ons provincials i on van as-
sistir el Pr. de la Fed. Cata-
lana de Pàdel, Pere Hernán-
dez; el RT d’Esports de la 
Generalitat, Joan Segura; 
el delegat FCP a Lleida, Xa-
vier Esteban, i el Pr. del CT 
Urgell, Ramon Mestre.

Rufea llueix el bo i millor del motocròs català
Primera cursa del Campionat de Catalunya de Motocròs 2016

El Circuit de Rufea va acollir 
la primera prova del Campio-
nat de Catalunya de Motocròs, 
prova que va comptar amb més 
de 120 pilots.

Jordan Lacan (MX Elit) va 
endur-se totes dos mànegues 
de la seua categoria, on Sergio 
Castro i Francesc Mataró van 
repetir podi en les mànegues.

Oriol Casas va ser el pilot 
més destacat en la categoria 

MX2, després de ser el primer 
i el segon en les dos mànegues 
de la jornada, seguit ben de 

prop per Simeó Ubach i Nil 
Bussot.

Pel que fa a MX1, victòria 
per a Elisson Medeiros a totes 
dos mànegues, seguit de Da-
vid Rodríguez i Joe Lleonart; 
a MX4, victòria final de Juan 
Carlos Rey, seguit de Ladislao 
Cernadas i Juan Carlos Zabalo; 
mentre que a MX5, el vencedor 
ha estat Antoni Mas, seguit de 
Narcís Sánchez i Eugeni Majó.

Una jugada del torneig, durant la primera jornada de la competició.

Campionat de  
Big Air a Port Ainé
Prop de 80 snowboarders 
i freeskiers prendran part 
en la competició que orga-
nitza l’Associació Espor-
tiva Pallars (AEP) aquest 
cap de setmana, el Campi-
onat d’Espanya i alhora de 
Catalunya Big Air, puntu-
able per al 5è Pyrenean 
Freestyle Tour.

Empat del             
CE Lleida
En la 5a Ronda de la Lliga 
Nacional-Divisió d’Honor 
d’escacs, el Club d’Escacs 
Lleida va cedir un empat 
contra el Club Peona i 
Peó. L’enfrontament del 
grup II de la competició 
estatal, celebrat el passat 
20 de febrer, va acabar 
amb el resultat de 5 a 5.

Les condicions del circuit de rufea es presentaven idíl·liques per 
als pilots, ja que, després de la pluja del dia abans, la terra del traçat 
lleidatà lluïa un estat immillorable per a la pràctica del motocròs. 

gaS a fonS
Jordan Lancan, Oriol Casas 
i elisson Medeiros van ser 
els grans triomfadors del 
campionat a Rufea


