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MatarÃ³ corona els campions de Catalunya
d'Ãmnium 2022
El VelÃ²drom Municipal de MatarÃ³ (Maresme) va ser aquest dimecres 27 de juliol l'escenari de la
disputa de la primera de les dues Ãºltimes jornades del Campionat de Catalunya de Pista 2022.
En aquesta ocasiÃ³, la prova organitzada per l'Esport Ciclista MatarÃ³Â repartia els tÃtols de
campions de l'Ã²mnium de fons, desprÃ©s que les proves de la Diada del RÃ¨cord de Barcelona
repartissin anteriorment els tÃtols de PersecuciÃ³ i Madison [1] i de Velocitat i Keirin [2] en
categoria open en dues jornades separades.
La jornada va comptar amb les disputa de les proves d'eliminaciÃ³, escratx, tempo i puntuaciÃ³,
que repartirien doncs els tÃtols del Campionat de Catalunya en les diferents categoriesÂ
En la categoria open, el sub23Â Ricard FitÃ³ (La Tova-Huesca La Magia), que havia estat subcampiÃ³
de Catalunya en la persecuciÃ³ unes setmanes abans, es va endur el tÃtol amb autoritat desprÃ©s
d'una gran prova de puntuaciÃ³ i els triomfs previs en l'escratx i el tempo, sumant un total de 89
punts pels 26 del campiÃ³ jÃºnior Ferran Serra (Europa-Tadesan-Can CuyÃ s) i els 20 de l'elit Ricard
Gimeno (Obrabitat +Qpedals), que havia comenÃ§at la competiciÃ³ guanyant l'eliminaciÃ³.
Per la seva banda, les cadets dominaven l'open de fÃ¨mines que no comptava amb la defensora del
tÃtol Laura RodrÃguez per lesiÃ³, amb el tÃtol d'Irune SÃ¡nchez (Costa Brava Mediterranean Foods),
vencedora tant de l'eliminaciÃ³, l'escratx i la puntuaciÃ³, per davant d'Ainara Inarejos (Penya Ciclista
Baix Ebre) i de NÃºria Hidalgo (Costa Brava Mediterranean Foods), mentre que la victÃ²ria en el
tempo era per la sub23 Judith Pradas (Tot net-Terrassa).
MÃ©s ajustada va ser la classiﬁcaciÃ³ en la nombrosa en participaciÃ³ competiciÃ³ dels cadets
masculins, que va acabar amb el tÃtol de Marc ZafraÂ (Purito-Tadesan-Nuria) amb 81 punts pels 72 i
56 dels seus companys d'equip Roger Pareta i Ferran MarcÃ¨. Pareta comenÃ§ava la competiciÃ³
vencent en l'eliminaciÃ³, posteriorment seria Ivan Rovira (Penya Ciclista Baix Ebre) qui s'enduria
l'escratx i Zafra agafaria el liderat amb la victÃ²ria al tempo race, que ho deixava tot obert de cara a
la puntuaciÃ³, on els mateixos tres ciclistes de l'equipÂ Purito-Tadesan-Nuria, Zafra, Pareta i MarcÃ¨,
van aconseguir les tres primeres posicions, deﬁnint el podi ﬁnal.
Els darrers tÃtols d'aquest Campionat de Catalunya de Pista 2022 es disputaran en la jornada
d'aquest mateix dijous 28 de juliol a MatarÃ³ [3].
Campionat de Catalunya Ãmnium Fons Pista:
Open masculÃ: Ricard FitÃ³ (La Tova-Huesca La Magia)
JÃºnior masculÃ: Ferran Serra (Europa-Tadesan-Can CuyÃ s)
Cadet masculÃ: Marc Zafra (Purito-Tadesan-Nuria)
Cadet femenÃ: Irune SÃ¡nchez (Costa Brava Mediterranean Foods)
Totes les classiﬁcacions completes. [4]
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