Celebrat el primer Concurs Territorial de la temporada
2019 al Centre Eqüestre Alt Empordà.

Aquest passat diumenge 10 de febrer es va celebrar el primer Concurs de Salt d’Obstacles. Amb 70
binomis participants a la primera prova classificatòria per a la Lliga DE LA Copa Catalana de la FCH i la
Lliga Gironina Aceegi.
En la promoció de les proves d’iniciació al Salt d’Obstacles, es van obtenir els següents resultats:
A 0,40 metres, van realitzar els seus recorreguts Etna Martín, Nora Rigat, Clara Moliner, Quim Font,
Elisabeth Góngora, Valèria Copaccia, Lola Gómez, Maria Rigat i Mariona Font.
A la prova de 0,60 metres van finalitzar els seus recorreguts sense cometre cap penalització; Ruth Giralt,
Quim Font, Elisabeth Góngora, Alexandra Kelgankina, Alba Roura, Laia Mercè, Joanna Gil, Nora Rigat,
Anna Bosch, Andrea Mas, Sergi Gobert i Jana Sanz.
Per a la prova de 0,80 metres el cronòmetre va estar a favor de Sir Willfred muntat per la amazona Noa
Olivares de las Heras del Club Hípic Sant Pau. El segon lloc va ser per Spirit muntat per Clàudia Ruiz i
tercera posició per Bilbo muntat per l’Alexandra Kelgankina.
A 0,90 metres es va tornar a repetir un podi femení. Primera posició per Duna Camós a lloms de “Trina”
del Club can Comas, segona posició va estar per la Sílvia Becerra muntant a Dakar i tercer lloc per Ona
Roig muntant Boy.
A la prova de 1,00 metres Dakar amb Silvia Becerra van ser els guanyadors per 1 segon de diferencia
amb Aniker Z muntat per l’Anna Orriols, que la va deixa en un merescut segon lloc. El tercer lloc va ser
per el jove Obel’x muntat per l’Alejandro Vilches.

Sandro Mucolino amb Prince Charming.

Un cronòmetre molt ajustat a la prova de 1,10 i amb un recorregut ja sí, més tècnic. El primer lloc va ser
per Oscar Alonso amb la seva inseparable Edna amb un temps de 57 segons i 28 centèsimes, Sandro
Muscolino i el seu inseparable també Prince Charming van tancar el crono amb un temps de 58 segons i
25 centèsimes enduent-se la segona posició i Emma Casals amb Leda de Pals es va endur el tercer lloc
amb un temps de 59 segons 09 centèsimes.

A la prova Gran, 1,20 metres, recorregut exigent. Els guanyadors de la prova van ser Emma Casals amb
la rapidíssima Leda de Pals, Sandro Muscolino i Prince Charming i Yorg Van Den Eyden amb Fabuleux de
Toxandria.

El Comitè Organitzador vol agraïr a tots els assistents i col·laboradors per fer aquests esdeveniments
possibles!

