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26 medalles per als júniors catalans en la copa d’Espanya A
❖Judokes arribats d’arreu d’Espanya,
i fins i tot d’Argentina, França, Bulgària i el Principat d’Andorra, van
citar-se dissabte passat al Pavelló Firal de Remolins de Tortosa, on es va
celebrar, per quart any, la Copa Ciutat
de Tortosa, que enguany ha rebut la
denominació de Copa d’Espanya A.
La prova, puntuable per al Campionat
d’Espanya sub’21, va ser la primera
competició en territori català de l’any.
La delegació catalana va aconseguir un total de 26 medalles i es va
classificar en primer lloc del medaller; fet que confirma el bon estat de
forma amb que els esportistes de la
Federació Catalana inicien l’any.
Marina Garriga (-44 kg), Mireia
Lapuerta (-48 kg), Patrícia Torres
(-57 kg), Jazmin Arjona (-63 kg),
Wendy de la Fuente (-70 kg), Marta
Anton (+78 kg), Jep Custodio (-100
kg), Ilia Khabuliani (-90 kg), Dmytro
Tsiukh (-81 kg) i Javier Cabello (-73
kg) es van penjar l’or.

Les medalles d’argent catalanes
van ser per a Amadeu Riera (-60 kg),
Pol Menchaca (-81 kg), Víctor Barrero (-90 kg), Paula Roset (-48 kg) i
Lourdes del Moral (-70 kg).
Per últim, Laura Puig (-78 kg),
Cristina Juàrez (-63 kg), Gemma Ballesteros i Àngels Rodríguez (-57 kg),
Ana Garcia (-52 kg), Paula Cubero
(-48 kg), Roger Vàzquez (-100 kg),
Víctor Ferrer (-90 kg), Vasyl Sampan (-66 kg) i Roger Cantano i Iulian
Poghirca (-60 kg) es van endur el
bronze.
El lliurament de premis va comptar amb la presència de l’Alcalde de
Tortosa, Ferran Bel; la Delegada Territorial a Tarragona de la Secretaria
General de l’Esport, Cinta Espuny; la
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de
Tortosa, Meritxell Roigé; el President
de la Federació Andorrana de Judo,
Alain Cabanes; i el President de la
Federació Catalana de Judo i D.A.,
Fermín Parra.
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Properes emissions
-Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona d’espasa
femenina d’esgrima
-Final del Campionat de
Catalunya d’hoquei sala
masculí i femení
-Campionat de Catalunya
de freestyle d’esquí i surf
de neu

DARDS

Tot a punt per a
l’obert Destí
Winmau
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HÍPICA

Gran nivell en el màster absolut
de Granollers
❖ Gran nivell el que es va viure, el cap
de setmana passat, al Màster Absolut
de Granollers. Pablo Abián i Laura
Molina van ser els jugadors més destacats sumant dos títols cadascun.
Pablo Abián (IES La Orden) es va
endur el títol en individual masculí i
dobles masculí; mentre que Laura Molina (Rinconada) va ser la guanyadora
en dobles femení i en dobles mixt.
Pel que fa als jugadors catalans,
Lara Lucas va arribar a les semifinals

de l’individual femení, on va caure
davant Nerea Ivorra, a posteriori campiona de la competició.
Marc Gallardo va disputar la semifinal de doble mixt, fent parella amb
Laia Oset, on van caure contra els segons classificats, Alberto Zapico i Lorena Usle. Gallardo, juntament amb el
català Arnau Duran, va arribar també
a les semifinals del doble masculí, on
van ser derrotats per la parella campiona, Pablo i Javier Abián.

GIMNÀSTICA

BOWLING

Francisco Goyoaga guanya el GP
al Reial Club de Polo de Barcelona
❖Paquito Goyoaga va trencar
l’excel·lent ratxa de Blai Capdevila
imposant-se amb Juna de la Belle
Terre al Gran Premi del CSN2 * que
es va disputar el cap de setmana
passat a la pista olímpica del Reial
Club de Polo de Barcelona.
Goyoaga, que va ser el més ràpid dels nou binomis que van accedir al desempat, va coronar així la
seva immillorable participació en
el primer concurs de l’any disputat
al club barceloní. Capdevila, guanyador de les grans de divendres i
dissabte, va haver de conformar-

se amb la segona plaça muntant a
Genesis vande Neerheide, deixant
la tercera posició novament per Goyoaga, en aquesta ocasió muntant a
Hermes.
A la resta de proves els guanyadors van ser Ignacio Martínez a 1,30
m de dificultats progressives, Albert
Hermoso a 1,20 m de dificultats progressives, Borja Ballester a 1,10 m.
En les dues jornades prèvies, Valeria Bernat es va imposar en la prova d’1,20 m, mentre que Francesc
Goyoaga es va endur també el petit
Gran Premi de dissabte.

Álvaro-José Cardona, líder del
circuit sènior
❖El Bowling Pedrables de Barcelona
va acollir, del 12 al 15 de gener, la cinquena prova del Circuit Sènior, amb 54
esportistes de 14 clubs de Catalunya.
Àlvaro-José Cardona (Club Barcelona) lidera la classificació
general amb 432 punts, seguit
per Íngrid Julià (Club Les Corts)
amb 398 i Fernando Gómez
(Joventut Al-vici CB) amb 389.
Dominique Lafarge (Club Empuriabrava) va assolir els millors resultats d’aquesta prova
amb 1393 pals. En segon lloc
va finalitzar Jordi Ambròs (Club
Barcelona) amb 1328 pals, mentre que
Íngrid Julià va ser tercera de la general i primera femenina amb 1281. En

La Federació Catalana de
Dards (FCD) organitza avui
a Manresa el 3er Open del
rànquing Destí Winmau
2017, la prova puntuable del
Rànquing de dards que classifica als millors esportistes
per a participar de forma
directa al Masters Mundial
de Dards 2017, el prestigiós
Winmau World Masters of
Darts 2017. Aquesta competició és mixta i s’organitza
amb la col·laboració del
Guardiola Club Dards.

categoria femenina la van seguir M.
Luisa Sanz (Club Flecha-1 de Barcelona) amb 1255 pals i Àngels Sala (Barcelona) amb 1254.

La sisena prova està prevista del 16
al 19 de febrer a les instal·lacions de
New Park Vallès de Terrassa.

En marxa el trofeu
internacional Vila de
Gràcia
Un total de 40 gimnastes
de 14 clubs de Catalunya,
la Comunitat Valenciana i
Bèlgica competeixen en el
19è Trofeu Internacional
Vila de Gràcia de gimnàstica
artística femenina, que es
disputa avui al pavelló del
Gràcia Gimnàstic Club. De
Catalunya hi participaran
11 clubs, d’entre els quals
destaquen l’Egiba de Manresa, guanyador en quatre de
les cinc últimes edicions,
i L’Hospitalet, campió de
l’edició del 2013.

