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BEISBOL

El CB Barcelona Blau, campió de la copa Catalunya

❖ El passat dissabte 19 de novembre
es van disputar de les dues semifinals de la Copa Catalunya de la categoria sènior Beisbol 2016.
En la primera semifinal, que va
tenir lloc a Sant Boi, entre el CBS
Sant Boi, com a 2n classificat de la
fase regular i el CB Viladecans, tercer classificat, va ser un duel que
es va decidir a la 8a entrada, quan
l’equip viladecanenc va aconseguir 4
carreres i es va distanciar en el marcador per 6 a 2, que aquest va ser
el resultat final d’ aquesta primera
semifinal, i així aconseguia arribar a
la final de diumenge.
L’altra semifinal, on s’ enfrontaven el CB Barcelona Blau i el CB
Barcelona Vermell, va acabar amb el
resultat de 10 a 2, a favor de l’equip
blau, que com a 1r classificat de la
fase regular i sense perdre cap partit, jugava com local a Montjuic. Va
ser un partit que va començar ajustat amb un marcador de 3 a 2 a favor
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dels Blaus, però a la 4a i 5a entrada,
l’equip local va aconseguir una sèrie
de bones batades i així arribar al resultat final de 10 a 2.
Diumenge començava la gran final a Montjuic, entre el CB Barcelona
Blau i el CB Viladecans, on ambdós
equips comptaven en les seves ali-

neacions amb jugadors d’ experiència a la Lliga Nacional de Divisió
d’Honor. Va ser un partit marcat per
la gran feina dels llançadors del CB
Barcelona, on Zael Honora, va aconseguir el partit guanyat llançant 5
entrades, amb 8 strikeouts. El resultat final va ser de 12 a 2 a favor del

CB Barcelona Blau, gràcies a una 3a
entrada, que els barcelonins aconseguien un total de 8 carreres, gràcies
a 7 imparables i dos errors de la novena vialdecanenca i així van distanciar-se del marcador, aconseguint finalitzar el partit a la 8a entrada per
diferencia de 10 carreres.

CONVOCATÒRIA
D’ASSEMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINÀRIA
De conformitat el que disposa
l’article 48è. dels Estatuts
federatius, la Junta Directiva acordà convocar a tots
els membres de ple dret de
l’Assemblea General de la
Federació Catalana de Caça, el
dia 16 de desembre de 2016,
a les 19,00 hores en primera
convocatòria i, en el seu cas,
a les 19,30 hores en segona
convocatòria, a la Sala d’Actes
del Consell Català de l’Esport,
Avinguda dels Països Catalans,
40-48, d’Esplugues de Llobregat (Barcelona), per celebrar:
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60è Trofeu Fèlix Serra
Santamans
❖ El passat diumenge 27 de novembre, les piscines municipals
de Manresa van acollir el 60è
Trofeu Fèlix Serra Santamans, segona prova del XVIII circuit català
de trofeus de natació – Gran Premi Diputació de Barcelona-. A la
jornada van participar rellevants
figures de la natació del país com
ara Mireia Belmonte que va fer
una exhibició en els 800 metres
lliures, on aconseguí establir la
millor marca (8:20:10) del circuit
des de la seva fundació.

En paral•lel, Albert Escrits, del C.N
Sant Andreu, s’imposà en els 1500
lliures amb un temps de 15:02:51,
la millor marca estatal de la seva
edat. Una altra nedadora de renom, Erica Villaécija s’imposà en
els 200 metres papallona. Mercedes Peris s’imposà en la prova
curta d’esquena i Albert Puig en
els 200 lliures. La propera prova
inclosa en el circuit català de trofeus de natació ‘Trofeu Ciudad de
Terrassa’, tindrà lloc del 3 al 5 de
febrer.

El kendo català fa història
en l’estatal per equips
❖ El passat 26 de novembre a Madrid, l’equip masculí de la Selecció
catalana de kendo va aconseguir una
fita històrica en guanyar per primera
vegada el Campionat d’Espanya de
Kendo per Equips.
Álvaro Baena, Fabricio Salce,
Juanjo Oliver, Kenzo Labernia i
Dino Zafirakos, els cinc integrants
d’aquesta modalitat d’esgrima japonesa, van saber plantejar cada

eliminatòria amb estratègia i treball
en equip, i van poder guanyar una
final molt igualada contra la Comunitat de Madrid, la campiona de l’any
passat.
L’equip femení, format per Sílvia
Romeral, Violeta Rodrigo i Laura Palau, també va endur-se medalla en
acabar terceres classificades, aconseguint per quart any consecutiu
pujar al podi.

PRIMER.- Designació de 2
Interventors delegats de
l’Assemblea General Extraordinària per l’aprovació de
l’acta d’acord l’article 53.2.
dels Estatuts Socials de la FCC.
SEGÓN.- Informe del President
de la FCC
TERCER.- Presentació i aprovació, si s’escau, dels documents
federatius per a la temporada
2017
QUART.- Torn obert de paraules
Barcelona, a 11 de novembre
de 2016.
El President
Sergio Sánchez

