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Els X-RIDERS participen el campionat Midi
Pyrenees de BMX
Nou corredors dels X-RIDERS C.E BIKE participen a la ﬁnal del campionat francès de la Midi Pyrenees
celebrat a la localitat de Blagnac, on prop de 300 corredors van participar. Excellents resultats del
corredors catalans dels X-RIDERS a la cursa francesa, on tots van passar a les ﬁnals, i es van
aconseguí cinc podis, dos primers i tres tercers.
Mariona Calvis i Mar Campos en categoria minime ﬁlle, arribaven empatades a punts a la ﬁnal, qui
acabés davant de l'altre s'emportaria la cursa, Mariona triava la posició de sortida la primera i
aconseguia arriba el primer revolt en primera posició, que ja no deixaria, guanya'n la cursa i Mar es
veia superada per una corredora francesa acaben en tercera posició, en categoria benjamí, Marc
Roman arribava a la ﬁnal desprès de quarts de ﬁnal, sempre a les primeres posicions, lo que a la ﬁnal
li va pesar facturar el desgast físic acaba'n en quarta posició.
Albert Moreno, en categoria minime, va demostrat molta superioritat a totes les classiﬁcatòries, els
vuitens i els quarts, on a una de les mànigues es va quedant mirant con baixava la balla, desprès va
recuperar, hi ha la ﬁnal acabaria primer, Saul Conde en categoria cadet, ha tingut semiﬁnals on ha fet
un sisè lloc per la ﬁnal, on també una sortida dolenta l'obligava ha tindre que remuntar cosa que
hagués aconseguit si no fos per un incident de carrera el Segon revolt la deixat fora de la lluitar per el
podi acaba'n en sisena posició, Dani Vargas en cadet també ha patit una caiguda a la ultima màniga
classiﬁcatòria deixant-li-ho ha la ﬁnal de consolació , que s'emportava amb autoritat, Iker Rodriguez
en categoria junior, desprès d'arribar a la ﬁnal, a la sortida s'ha trobat sense posició però una caiguda
el capdavant de la cursa i la seva empremta per remuntar l'han acabat per arribar en tercera posició.

Marta Calvis en categoria minime cadet ﬁlle, sempre acabava primera a les seves classiﬁcatòries,
però en una ﬁnal on no va pogué trobar el seu lloc , aconseguia un tercer lloc.
Pipiolo Roman en homes 19 a 39 anys , aconseguia molt bones mànigues a les dos primeres
classiﬁcatòries, però es trobava a l'última màniga en una caiguda que casi el deixa fora de la ﬁnal on
entrava en setena posició, i a la ﬁnal acabava cinquè a la general.
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