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Trial

Sant Julià de Vilatorta veu els primers
campions matemàtics de la Copa Osona de
trial
Els més destacat és l?osonenc Gerard Aguilar en la màxima categoria. Després de prendre el liderat en la prova de
Roda, Aguilar es consolidava al capdavant de la categoria expert.
A la prova vilatortina els seus rivals més directes li han posat les coses fàcils, ja que ni Andreu Miró, concentrat amb
la selecció espanyola, ni Joan Busquet han pres part en la prova. Aguilar ha guanyat la prova amb 27 punts per
davant de Guillem Mauri de Calella de Palafrugell amb 32 punts i d?Ot Anglada de Gurb amb 33. D?aquesta manera
el de L?Esquirol acumula un total de 87 punts pels 56 del segon classificat, el barceloní Joan Figueras. Busquet és
tercer amb 54, Guillem Mauri quart amb 53 i Miró cinquè amb 50.
Qui també ha obtingut la condició de campió matemàtic és Roger Vinyoli en cadet. Vinyoli ha estat segon per darrera
de Pol Tarrés. L?avantatge del de Santpedor era ja bastant àmplia i un segon lloc li ha calgut per fer-se amb el títol.
El tercer classificat a la prova ha estat Roger Puig.
El petit Marc Seuba ha estat l?altre protagonista de la jornada. Seuba ha acumulat la cinquena victòria per davant de
l?osonenc Martí Aran i del maresmenc Ferran Sánchez. Amb aquest triomf Seuba acumula un total de 100 punts pels
70 de Gerard Garcia de Sant Esteve de Palautordera (cinquè a la prova) i pels 69 de Martí Aran.
A la resta de categories les posicions definitives de podi hauran d?esperar fins el dia 29 de juny a Calldetenes on es
disputarà la final.
Pel que fa al resultat de la categoria benjamí, nou triomf de Jan Isern, que a més, es consolida a la classificació
absoluta essent un ferm candidat a guanyar la bicicleta. El segon classificat ha estat Pol Dolz i el tercer Bernat Prat.
El millor osonenc classificat ha estat el santperenc Nil Armengol.
Joan Torres ha pujat de nou al podi en categoria aleví, i ho ha fet en el primer lloc seguit de Domènec Lladó i de
l?osonenc Jordi Arque. Lladó manté el primer lloc amb 88 punts pel 75 de Torres.
En infantils una nova victòria de Bernat Seuba, que tot i acumular 100 punts encara no pot presumir de campió.
Seuba ha guanyat per només 3 punts a l?osonenc Eloi Paré que és segon a la general amb 85 punts. El tercer

classificat ha estat Marc Vinyas, ja més distanciat.
Finalment a la categoria open, una de les nombroses a la prova, el guanyador ha estat Josep Lladó d?Argentona amb
8 punts seguit d?Isak Martínez de Manresa amb 10 i de Marc de la Fuente de Barcelona amb 13. Lladó té
pràcticament la primera posició assegurada ja que acumula 92 punts pels 72 de Jorge Uztiverea. Les posicions que
estaran en joc a Calldetenes seran justament la segona, la tercera amb Blai Homs amb 71 punts i la quarta, amb Isak
Martínez amb 68.
Nota de la comissió de trial de la F.C.C.
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