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SALVAMENT I SOCORRISME

ESPORT ADAPTAT

Els representants catalans
s’emporten onze medalles en
els campionats d’Espanya

Reus acull el Meeting
Internacional Special Olympics

❍ Els nedadors catalans van
conquerir onze medalles als
Campionats d’Espanya absoluts, júniors i juvenils de salvament i socorrisme que es
van disputar a la localitat madrilenya d’Arganda del Rey.
En categoria absoluta Alejandro Resano (CN Tarraco)
es va endur dos ors als 100
combinada i als 50 arrossegament de maniquí. Entre els
júniors, Josep Miquel Bas
(Reus Ploms) es va penjar
quatre medalles: tres d’argent
als 100 combinada, als 50
arrossegament de maniquí i
als 200 obstacles, i una de
bronze als 100 maniquí amb
aletes. Marc Ferrater (Reus
Ploms) va ser bronze als 200
obstacles i als 200 supersocorrista.
En categoria júnior femeni-

Els nedadors catalans van aconseguir uns grans resultats als Campionats
d’Espanya
na, Judit Verges (CN Banyoles)
va ser primera als 200 obstacles, mentre que Joana González (CN Banyoles) va pujar
al segon esglaó del podi als
200 supersocorrista.
A les proves de relleus, les
nedadores del Banyoles van

conquistar la medalla d’argent als 4x25 arrossegament
maniquí. CN Banyoles i CN
Vilaseca van ser quartes i cinquenes respectivament als
4x50 obstacles i els dos mateixos clubs van ser setè i novè
als 4x50 en tub de rescat.

WUSHU

Joan Balaguer i Josep Piulats,
primers classificats en el
campionat d’Orpesa
❍ El poliesportiu municipal d’Orpesa de Mar (Castelló) va ser l’escenari del
primer Campionat Wushu
Orpesa, on els competidors de la Federació Catalana de Judo i DA van participar en la modalitat de
sanda.
En categoria -65 kg, David Gracia es va enfrontar a
un alumne de l’Sport Castelló. El català va guanyar
el primer assalt, però el valencià va ser més fort al segon i al tercer assalt.

Jo a n B a l a g u e r i Jo s e p
Piulats van guanyar clarament els seus respectius
combats en categoria -70
kg. Els dos catalans van
decidir no competir entre
ells i una moneda llançada
a l’aire va decidir que la
primera posició fos per a
Balaguer.
Finalment, en -85 kg,
David González no va poder competir ja que l’únic
oponent que es va presentar de la categoria va decidir no competir.

Joan Balaguer i Josep Piulats al podi de
la categoria -70 kg

❍ Reus serà l’escenari durant
tot el cap de setmana del Meeting Internacional Special Olympics, un esdeveniment que acollirà al voltant de 500 esportistes
amb discapacitat intel·lectual
procedents de 34 entitats catalanes, d’Aragó, Múrcia, Andorra i
Itàlia.
El Meeting es va iniciar ahir a
les 20 h amb l’acte inaugural al
pavelló olímpic de la ciutat i
continua durant tot el cap de
setmana amb campionats i proves esportives de bàsquet, bàdminton, programes de salut i la
presència de diferents entitats a
l’espai Village, on també es desenvoluparan activitats de lleure i
oci.
L’Ajuntament de Reus, juntament amb la Federació Acell,
amb la col·laboració d’Special
Olympics Catalunya, Special

Al voltant de 500 esportistes amb
discapacitat intel·lectual participen al
Meeting Internacional Special Olympics
Olympics España i Dincat (discapacitat intel·lectual Catalunya), organitza aquest esdeveniment amb motiu del 15è aniversari dels Jocs Special Olympics
Reus’96.
Aquest esdeveniment comptarà amb un padrí d’excepció, el
capità del Regal Barça i padrí de
la secció de bàsquet d’Special
Olympics Catalunya, Roger Grimau.

HÍPICA

Blai Capdevila és proclamat
campió d’Espanya de salt de
joves genets
❍ Gran èxit dels genets i les amazones catalans al Campionat
d’Espanya de salt de
joves genets celebrats
a la localitat andalusa
de Vejer de la Frontera,
on van ocupar les cinc
primeres posicions de
la classificació.
Blai Capdevila es va
proclamar campió a
Blai Capdevila amb Ubine Jambo va ser primer
lloms d’Ubine Jambo
amb 16.28 punts
després d’aconseguir
un total de 16.28 punts. Diana
Cal destacar també la mePiera amb Kentin de Moyon i dalla de bronze per equips en
Ignacio Zegrí amb Ichem de categoria infantil, així com la
Servole van completar el podi. sisena posició de Francisco
Per darrere van finalitzar Ga- Goyoaga a infantils i la setena
briel Zegrí muntant a Hiver de Sara Salom a juvenils. A la
des Ores i Inma Roquet amb cerimònia d’entrega de medaCatina del Maset, que van lles va ser-hi present el presiocupar la quarta i la cinquena dent de la Federació Catalana
posició.
d’Hípica, Emili Zegrí.

