
Finalitza la XV Lliga Catalana de Horseball

El CEEC de Cardedeu guanya els campionats en les màximes categories Elit i
Femenina, a més del triomf en la Tercera Divisió.
Les Alforges Camós guanya en la Segona Divisió i en Sub 10 i els equips de Malla
en Sub 16 i Sub 12. Finalment l'Hípic GT es queda amb el títol de Sub 14.

Aquest cap de setmana va finalitzar la quinzena edició de la Lliga Catalana de Horseball
en què han participat, 51 equips de 15 clubs i més de 200 binomis,en les vuit categories.
Per tercer any consecutiu el Club d'Equitació Esportiva Cardedeu fa el doblet i guanya en
les dues màximes categories d'Elit i Femenina. Si bé en la categoria d'elit, el CEEC es
proclamava campió a falta de dos partits de la finalització de la lliga, en què ha estat
invicte, en femenina, no semblava que el CEEC tingués, en aquesta ocasió, opcions
clares al títol. Quart de la fase regular, el CEEC, havia donat la sorpresa al guanyar amb
autoritat en semifinals, al Chea Cuore, actual subcampió d'Europa i que no havia perdut
encara cap partit. Les jugadores de Cardedeu, es classificaven així  per la  final,
conjuntament amb Les Alforges Camós, que s'havia imposat al Serrat de Moià. Si en
aquests play-off, el CEEC va ser capaç de guanyar al primer classificat, també va ser-ho
per vèncer al segon, en un partit on els nervis van ser els protagonistes. Al final va
guanyar l'equip que va cometre menys errors, i aquest va ser el CEEC, que va saber
gestionar millor, la pressió de jugar-se el títol de la lliga en un sol partit.
En la lluita pel tercer lloc del podi el guanyava, aquest cop sí el Chea Cuore, en un partit
on El Serrat va dominar en el marcador durant 18 minuts i el Chea li va saber donar la
volta en els dos últims.
Mireia Masjuan del CEEC, era proclamada millor jugadora i millor golejadora, mentre que
Irene Menéndez del Chea Cuore, juntament amb Louve Siamoise, s'emportava el títol de
millor binomi.
En elit, en Nil Seall del Serrat, guanyava el trofeu de millor jugador del campionat, l'Aleix
Velasco del Malla amb Fonte el de millor binomi i en Gil Carbonés del CEEC el de millor
golejador.
En Sub 16, el Malla es va proclamar campió al guanyar a Les Alforges Camós per un clar
12 a 6 en un partit on es va produir un fet destacable d'esportivitat, quan Álvaro Viu es va
dislocar un dit de la mà, als pocs minuts de començar el partit, i al no disposar Les
Alforges de més jugadors a la banda, l'equip de Malla va retirar a un jugador, fins a la
tornada del jugador al camp, no volent aprofitar-se de la superioritat numèrica. Detall molt
aplaudit, en una final de play-off, on els dos equips es jugaven el títol. El Club Hípic GT
guanyava al CEEC en la lluita pel tercer lloc. Bruno Cabau de Malla rebia els premis de
millor jugador i golejador mentre que Dani Marfà, també del Malla, recollia el de millor
binomi.
L'Hípic GT guanyava el campionat de Sub 14, després de derrotar a Les Alforges Camós,
que no aconseguia imposar-se en cap de les tres finals jugades. Un marcador de 8 a 6
donava la victòria als amfitrions, on els vuit gols eren marcats pel jove Joan Fatjó, que
guanyava el trofeu de millor binomi de la lliga; Maria Gifreu de Les Alforges, s'emportava
el de millor jugadora.



En les altres categories, que s'havien disputat en fases regulars, els títols ja s'havien
aconseguit en anteriors jornades: els equips de les Alforges Camós han estat campions
en les categories de Segona Divisió i en Sub 10. El Malla, en la categoria de Sub 12 i el
CEEC en la tercera divisió.
L'Aniol Font de l'Hípic GT i l'Elena Guerrero del CEEC, van guanyar els trofeus de millor
binomi i millor jugadora respectivament en la categoria de Sub 12. L'Albert Gifreu de Les
Alforges el de millor binomi i en Ramon Fatjó de l'Hípic GT el de millor jugador en Sub 10.
A Segona Divisió, en Sandro Garcia de Les Alforges Camós s'emportava el de millor
binomi, en Xavier Pastoret del Malla, el de millor jugador, mentre que el de màxim
golejador el recollia l'Esteva Tantiña, també del Malla.
Finalment a Tercera, en Josep Prades d'Esparreguera, guanyava el premi al millor binomi,
l'Albert Noguera del Banyoles el de millor jugador i en Josep Fatjó de l'Hípic GT el de
màxim golejador.
Aquesta ha estat una lliga molt disputada en totes les categories, amb un gran nivell
sobretot en elit i femenina, on han participat jugadors provinents d'altres països europeus,
que han contribuït a la formació d'equips molt competitius i que han permès gaudir de
grans partits i un bon espectacle.
Una concorreguda i magnífica jornada a les instal·lacions del Club Hípic GT de
Folgueroles, posava el punt final a la Quinzena Lliga Catalana de Horseball.
Les fotografies de la Berta Barnils i totes les classificacions, les trobareu al següent enllaç:
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