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La Lliga d'Hivern i la Liga de Pista omplen de
nou el Velòdrom d'Horta
Més d'una vuitantena de ciclistes es van reunir aquest dissabte 22 de febrer al Velòdrom Municipal
d'Horta-Miquel Poblet de Barcelona per disputar una intensa matinal de ciclisme en pista que
comprenia dues competicions: una prova més de la Lliga Catalana d'Hivern, i per la seva banda les
proves per les categories cadets i júnior, puntuables per la Liga de Pista organitzada per la RFEC.
Una doble cita que ja es va poder viure al passat mes de novembre.
31 eren els inscrits en aquestes cites cadets i júnior, amb participació majoritària dels ciclistes dels
clubs catalans però també amb la presència de respresentants bascos i navarresos. Els júniors David
Peñaranda (Unió Ciclista Vilanova) i Maria Garcia (Sanse) i els cadet Sergi Montserrate (Autocars
Sagalés) i Raquel Erdociain (Nafarroa-Ermitagaña) van ser els vencedors en una jornada en què
disputaven un complet òmnium amb les proves de 200m, eliminació, escratx, velocitat i puntuació,

combinant curses de fons i altres de velocitat. Competien conjuntament les fèmines cadet i júnior,
mentre que els júniors masculins van disputar les curses amb els inscrits en categoria open, fet que
no va evitar el domini de Peñaranda en proves com l'eliminació i l'escratx, mentre que la puntuació se
l'enduia el sub23 Sergi Dalmau (Bcn Pista)
Així doncs, en la resta de categories se sumaven un total de 50 inscrits a la cita de Lliga Catalana
d'Hivern, 37 dels quals entre alevins i infantils, un cop més una xifra notable en categories de
formació. Roger Pareta i Irune Sánchez (Top Conserge-Costa Brava) eren els vencedors infantils
després de disputar les proves de longest lap, eliminació i puntuació, mentre que els alevins
competien en les proves de longest lap, eliminació i escratx amb victòries a l'open de Roger Aguilà
(Genesis Cycling) i Naia Torrent (Club Ciclista Olot Infantil).
La propera data de la Lliga Catalana d'Hivern de pista serà el proper 7 de març a Mont-roig del
Camp [1].
Vencedors òmnium:
Júnior: David Peñaranda (Unió Ciclista Vilanova) i Maria Garcia Consuegra (Sanse)
Cadet: Sergi Montserrate (Autocars Sagalés) i Raquel Erdociain Navarro (Nafarroa-Ermitagaña)
Infantil: Roger Pareta i Irune Sánchez (Top Conserge-Costa Brava)
Aleví: Roger Aguilà (Genesis Cycling) i Naia Torrent (Club Ciclista Olot Infantil)
Totes les classiﬁcacions. [2]
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