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Campiona d'Espanya  
Pistola Aire Junior 

 
 

Gloria Fernández Caballero 
 

 
 

 
Gloria seguix imparable el seu ascens en l'escalafó esportiu. El divendres 12 de febrer 
aconseguix el seu màxim títol personal a l'imposar-se en el Campionat d'Espanya d'armes 
pneumàtiques en l'especialitat de Pistola Aire Dames Júnior. 
 

  
Esquerra.- Finalistes durant la primera fase eliminatòria.  
Dreta.- Gloria ocupant el primer graó del podi, acompanyada de la subcampiona, Ana Castillo de la Federació Andalusa i 
la tercera classificada, Virginia Castillo, de la Federació Melillense. 
 
 
Però molts vos preguntàreu com és l'especialitat esportiva de Pistola Aire Dames. Doncs 
bé, es tracta d'una de les quatre modalitats olímpiques de tir de precisió emparades per 
l'ISSF que es disputa amb pistola, junt amb pistola hòmens (pistola lliure), velocitat i 
esportiva. 
 
La disciplina olímpica de Pistola Aire és la base del tir esportiu i escola per a la resta 
d'especialitats. Aquest no és un esport dinàmic, ni tan sols d'habilitat, es tracta d'una 
prova molt tècnica en la qual preval la disciplina i l'autocontrol emocional. 
 
En aquest campionat d'Espanya 2016 disputat a Valladolid, sota l'empar del Consell 
Superior d'Esports i de la Real Federació Espanyola de Tir Olímpic, Gloria s'ha imposat en 
la variant de Junior. 
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En la fase preliminar de precisió va aconseguir una marca de 364 punts, sensiblement 
inferior a la qual té acreditada, però que la va situar en tercera posició. Açò li va permetre 
accedir a disputar la final olímpica, vuit primers classificats. En aquesta segona volta, la 
més complexa per als tiradors per la pressió emocional a que es veuen sotmesos, on 
Gloria es va imposar en un final trepidant. 
 

 
Les tiradores finalistes realitzen exercicis d'escalfament en el temps de preparació previ al començament de la final. 

 
 
Va ser una final emocionant a causa que Gloria no va tenir un bon començament, els seus 
primers trets no van ser molt precisos i va ser relegada cap a llocs retardats, però a 
mesura que els seus rivals quedaven eliminades, es va venir a dalt i va començar a escalar 
llocs fins a disputar el títol nacional. En la penúltima sèrie de trets quedaba aparellada 
amb el seu rival, la tiradora Ana Castillo de la Federació Andalusa. 
 
Amb aquesta situació es va arribar a una de les finals més ajustades del campionat i on la 
nostra campiona, Gloria Fernández, va demostrar el seu altíssim nivell en imposar-se amb 
claredat i augmentar l'avantatge en un punt al seu rival, Ana Castillo, subcampiona 
d'Espanya. 
 
 

  
Esquerra.- Gloria executant un tret amb la depurada tècnica que la caracteritza. 
Dreta.- L'èxit esportiu no està exempt d'emoció. Gloria va estar abrigallada pels seus. 

 
 
Sens dubte, Gloria té una brillant trajectòria, i un millor futur en el món del Tir Olímpic. És 
d'esperar que accedisca com més prompte millor a la categoria màxima, on esperem que 
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aconseguisca els màxims assoliments en aquest esport. Amb les seues marques i nivell de 
progressió és possible somiar amb tot, fins i tot amb una plaça olímpica. 
 
Sort Gloria, estem amb tu campiona. 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
Vídeo del Campionat d’España pneumàtiques 2016. Inclou entrevista a la campiona júnior en el minut 3:30 

Veure-ho 

 
 
 
 
Regidoria d’Esports 

AJUNTAMENT DE FAVARA 

https://www.youtube.com/watch?v=ATRNE5gf1pE�

