Gran èxit al Campionat de Catalunya de Slalom
Escrit per
dilluns, 03 de maig de 2010 11:34 - Darrera actualització dilluns, 03 de maig de 2010 11:41

El dissabte 24 d'abril, va tenir lloc el 20è Campionat de Catalunya de Slalom Sènior, juntament
amb el 6è infantil i el 4rt júnior a Viladecans. La jornada va comptar amb la participació de 20
esportistes en la categoria Sènior i 5 infantils i juniors. Els petits van venir d'arreu de Catalunya,
des del Vendrell, Girona, Barcelona, Canet de Mar i Mataró.

En aquesta ocasió també vam comptar amb un gran nombre de públic que animava
constantment als esportistes.Hem de felicitar especialment a l'esportista Marta Rivero (Div. 3
fem) del club Esbonat, per haver aconseguit un nou rècord de Catalunya a la
prova cronometrada amb un temps de 3 '00 "57.
En la categoria
de promoció, va ser el jove Ayoub Guedari (Div. 1) el que va aconseguir fer-se amb la 1 ª
posició i per tant es va convertir en Campió de Catalunya Infantil a la Prova Combinada.
La jove Laia Cuscó, pertanyent al grup de promoció de la FECPC, després d'un gran esforç va
aconseguir també alçar-se amb un 1r lloc en la Prova de Eliminació Individual. Els resultats en
la
Prova
cronometrada
van ser els següents:

Categoria Infantil:
Ayoub Guedari - Promoció FECPC
Categoria Absoluta:
Divisió 1: * Jordi Dam / or (Ce.Esbonat)
* Joan Albert Pociello / plata (Aremi)
* Jaume Sánchez / bronze (Aspace Esports)
Divisió 2 (mes): * Josep Jolonch (Ce.Esbonat)
Divisió 3 (més): * Francisco Fernandez (Ce Llars)
Divisió 3 (fem): * Marta Rivero (Ce.Esbonat) R.C.
Divisió 4 (més): * Jaume Pujadas / or (Aspace Esports)
* Ricard del Santo/ plata (Ce Esbonat)
Divisió 4 (fem): * Ana M ª Frias (Ce.Esbonat)
A la Prova d'Eliminació Individual;
Divisió 1 (més): * Jaume Sanchez / or (Aspace)
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* Joan Albert Pocciello / plata (Aremi)
* Jordi Dam / bronze (Ce.Esbonat)
Divisió 2 (fem): * Laia Cuscó / or (promoció FECPC)
* Ana M ª Valverde / plata (Llars)
Divisió 4 (més): * Jaume Pujadas / or (Aspace Esports)
* Ricard del Sant / plata (Ce.Esbonat)
* Brai Gómez / bronze (promoció FECPC)
Divisió 4 (fem): * Ana M ª Frias / or (Ce.Esbonat)
* Laura Moragues / plata (Aspace Esports)
* Natalia Hernandez / bronze (Aspace Esports)
També es va disputar la prova d'equips on en aquesta ocasió van ser 4 els inscrits.
El resultat final va ser:
* Equip d'Esbonat - Campió de Catalunya
* Equip d'Aspace Esports / Sots Campió de Catalunya
* Equip Fent Esport / 3r classificat

Destacar que aquest últim format per tots els petits que formen part del grup de promoció de la
FECPC.
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