ASSOCIACIÓ CLUBS DE BITLLES TRADICIONALS LLEIDATANES PER LLEURE
FESTA DE CLOENDA CAMPIONAT 2011-2012

Molí, 11 - 25170 TORRES DE SEGRE

Aquest diumenge dia 20 va tenir lloc a Torres de Segre la festa de cloenda de la temporada 2011-2012 consistent en una tirada de bitlles, individual i per equips, lliurament dels premis de
la tirada en qüestió, del campionat finalitzat i de les finals que també vam celebrar a la mateixa població. A continuació hi va haver el dinar de germanor seguit d'una sessió de ball.
Durant el lliurament de premis vam comptar amb el senyor alcalde Josep Ramon Branzuela, regidor d'esports Lluís Companys i regidor de cultura Alvaro Boqué. A tots ells moltes gràcies.
Abans que tot es va fer el sorteig dels tres lots que van anar a parar dos a La Granja i el tercer a Mequinenza.
Classificacions individuals de la tirada
Hi van haver 5 vuitanta: Jaume Feliu de L'Albi, Francesc Salse de Rosselló Sant Antolí, Vicent Lladonosa de Torregrossa, Josep Curcó de Rosselló Club de Bitlles i Antònia Roma
d'Almacelles. En el desempat va quedar primer Jaume Feliu seguit de Francesc Salse i Vicent Lladonosa
Hi van haver premis fins als 66 punts amb un total de uns 50 premis.
Classificacions per equips (tirada del pernil)
Primer va ser Torregrossa amb 220 punts, seguit de Vila-Sana, amb 215, i Almenar, Fraga i Rosselló Sant Antolí amb 212 punts els tres.
Premis finals temporada 2011- 2012
Finals : 1r Torres de Segre, 2n Balàfia, 3r Corbins i 4r Rosselló Sant Antolí. També es va lliurar un obsequi al millor jugador de les finals Joaquin Barquin de Fraga.
Premis equips campions temporada 2011-2012
1r grup: Mequinenza; 2n grup: Almenar; 3r grup: Corbins.
Premis individuals per promig (dones) temporada 2011-2012
1r grup Antonieta Ibarz de Mequinenza; 2n grup:Maria Teresa Mendez de Rosselló Club de Bitlles; 3r grup: Dolores Blas de Vila-Sana.
Premis individuals per promig (homes) temporada 2011-2012
1r grup: Mariano Aranda de Torres de Segre; 2n grup: Agustí Gorgues de Rosselló Sant Antolí; 3r grup Josep Maria Oromí de Torregrossa.

Control d'equips participants per part de Torres i Balàfia.

L' àrbitre donant instruccions abans d'iniciar la tirada.
El Jaume de L'Albi ha estat el millor de la tirada.

Inici de la tirada; de moment cap bitlla.

Torres de Segre campió de les finals.

Diferents estils de tirar. El millor el del Rosendo.

El Torregrossa primer per equips. Recull l'Enric.

Balàfia segon equip de les finals.

Torres de Segre campió de les finals. Recull el Xavier.

Balàfia segon de les finals. Recull el Miquel.

Mequinenza campió del primer grup. Recull l'Antonieta.

Almenar campió del segon grup. Va recollir l'Andrés.

Corbins tercer de les finals. Recull el Joan.

Corbins campió del tercer grup. Recull el Joan.

Individual dones 1r grup. Campiona Antonieta (Mequinenza). Individual dones 2n grup. Campiona M. Teresa (Rosselló C.B.)

Individual homes 1r grup. Campió Mariano (Torres de Segre)

Millor tirador de les finals. Joaquin (Fraga).

Individual homes 2n grup. Campió Agustí (Rosselló S.A.)

Un moment de la tirada amb Balàfia a primer terme.

Individual dones 3r grup. Campiona Dolores (Vila – Sana).

Individual homes 3r grup. Campió Josep Maria (Torregrossa)

Tres senyores amb una mica de fred i un futur bitllaire.

