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n La finca de Les Comes, si
tuadaalalocalitatdeSúriaa
lacomarcadelBages,haaco
llit aquest cap de setmana la
primera edició de la Barce
lona Drone World Cup, una
prova del campionat del
món de drons que ha estat
organitzada per la compa
nyia manresanaaustralia
na Freespace Drone Racing,
conjuntament amb el Club
d’Aeromodelisme de la Ca
talunya Central.

La competició ha estat di
vidida en tres jornades, un
primer dia d’entrenaments
(divendres) en què els pilots
van poder entrenarse en el
circuit i familiaritzarse
amb els obstacles per prime
ra vegada. La segona jorna
da de dissabte va ser de ron
des classificatòries i
puntuables per a la cursa de
diumenge.D’aquesteselimi
natòriesenvanquedarels32
millors pilots del cap de set
mana els quals es veurien
les cares en la gran final.

El diumenge ha estat el
gran dia del campionat, una
jornada espectacular en què
s’ha pogut gaudir de curses
de primer nivell protagonit
zades pels millors pilots de
drons del món.

El pilot alemany Marco
Matthai conegut en les car
reres de drons com a “Vila
no“ s’ha proclamat vence
dordelaprimeraediciódela
BarcelonaDroneWorldCup
enlacategoriaF3U.Elsegon
itercerclassificatshanestat
elpilotpolonèsJanWielgosz

i el portuguès Rui Antunes.
En la quarta posició trobem
el jove pilot francès de no
més 10 anys Killian Rous
seau el qual ha estat el pilot
més ràpid del tot el cap de
setmana,aconseguintlavol
ta més ràpida del circuit.
L’última posició del podi ha

estatperal’austríacBastian
Hackl, company d’equip del
pilot vencedor Marco Mat
thai (Team Black Sheep).

Els pilots Marc Roman, 7è
i Miquel Garriga Premià,
10èhanestatels2pilotsnaci
onals millor posicionats.

Per primera vegada al

món el públic ha pogut gau
dir de la presentació del
dron de competició FS500,
una nova generació dis
senyadaifabricadaamàper
l’equip Freespace Drone Ra
cing i que es preveu que si
gui el successor de la catego
ria F3U H

PITCH & PUTT

Albiñana, Tarragona i Albinyana Jr
firmen els triomfs a Andorra
n Ricard Díaz (Gualta),
Jorge Olmos (el Vallès) i
Amador Rodríguez lideren
el Rànquing FCPP després
de la disputa de les últimes
proves. Del 20 al 22 de juliol
es van disputar la 4a i 5a
prova de la competició de la
federació a Andorra. El
Pitch & Putt Vall d’Ordino i
al Pitch & Putt la Xixerella
van acollir les competici
ons.

Al camp de la Xixerella,
hi van participar 162 juga
dor/es i el millor resultat el
va fer l’Alexandre Albiña
na (Club P&P 64), seguit del

Xavier Ponsdomènech
(Sant Cebrià) i el lleidatà
Ramon Jardí (P&P Lleida).
Entre les dones la millor va
ser l’Abby Nachshon (P&P
Lleida).

AlP&PValld’Ordinovan
haverhi 164 participants,
els millors van ser el jove
Àlex Albinyana (P&P Llei
da)detansols13anysd’edat
i el Miquel Àngel Tarrago
na (Olimpvs CE), seguits de
l’andorrà Ricard Morat
(Hcp1) i l’Amador Rodrí
guez (Sant Cebrià). Nach
shon també va guanyar la
categoria femenina H

RAID

Tot a punt per a l’Europeu júnior

n 6 dels 7 genets de l’equip
estatal de raid júnior que
competirà en l’Europeu
sónosonencs.Elcampionat
d’Europa de raids hípics es
disputa a partir de demà al
Parc Natural Migliarino a
San Rossore, Pisa, Itàlia.

La direcció tècnica de
Raid de la RFHE, encapça

lada pel Ripollès resident a
Vic Ignasi Casas, va fer pú
blics els binomis seleccio
nats per formar l’equip Na
cional. L’equip el formen
Bruna Pujols, Raquel Cos
ta, Martina Codina, Jana
Oms, Rocío Herrera, Clàu
dia Caruso i Laura Fernán
dez H

AÈRIA

Espectacle sobre l’aire a Les Comes
n La Barcelona Drone
World Cup ha
comptat amb la
participació de 70
pilots i 7 equips de
primer nivell de 10
nacionalitats diferents


