39

MUNDO DEPORTIVO Viernes 24 de marzo de 2017

CAT
JUDO

Comaruga mostra el bon nivell del judo català
n Celebrat el

rarme per fer el salt a la ca
tegoria sènior”. Tsunoda es
va estrenar dissabte en la ca
tegoria sènior i ho va fer per
la porta gran, penjantse la
medalla d’or i guanyant a
contrincants que la doblen
en edat. Tot i això, Ai Tsuno
da explica que “m’entreno
diàriament amb judokes de
totes les categories, tot i ai
xò, en competició es nota la
diferència d’edat; especial
ment per l’experiència que
comporta ser més gran i per
la diferència de físic”. “Per a
mi és molt profitós poder
agafar rodatge en la catego
ria absoluta perquè és on
tinc els objectius fixats, l’ob
jectiu final és arribar lluny

Campionat de
Catalunya, prova en
què va sobresortir
l’actuació de la
judoka Ai Tsunoda
n Vora els 150 participants
van participar dissabte al
CampionatdeCatalunyaab
solut a la localitat penedes
enca de Comaruga. La pro
va, que es va dividir en dos
torns, el primer dels quals
per als pesos més lleugers i
el segon per a la resta de pe
sos, va comptar amb la parti
cipació de clubs d’arreu de
Catalunya i d’una delegació
del Principat d’Andorra.
Cal destacar la gran quan
titat d’esportistes en edat ca
det i júnior que van prendre
part en la cita, alguns d’ells
proclamantse campions i
deixant palès l’alt nivell i la
força amb què pugen les ca
tegories inferiors.
En categoria femenina, es
van proclamar campiones
de Catalunya 2017: Paula Ro
set(JudoREI)a48kg,Marta
Also (Judo REI) a 52 kg, Àn
gels Rodríguez (Judo REI) a
57 kg, Marina Rodríguez
(Independència) a 63 kg, Ai
Tsunoda (Dojo Lleida) a 70
kg, Laura Puig (NT Barcelo
na Nord) a 78 kg i Marta Or
tiz (Badia) a +78 kg.

Ai Tsunoda: “És
profitós agafar
rodatge en la
categoria absoluta,
que és on vull
arribar lluny”
en la categoria absoluta, ser
una campiona, les categori
es infantil i cadet em servei
xen per créixer i formarme
com a judoka”.
El lliurament de premis
va anar a càrrec del presi
dent de la Federació Catala
na de Judo i D.A., Fermín
Parra; juntament amb el re
presentant territorial de la
Secretaria General de l’Es
port a Tarragona, Joan Pla
na, i del regidor d’Esports
del Vendrell, Ferran Trillas.

Tsunoda, protagonista

Quant als nois, els campions
de Catalunya absoluts d’en
guany són: Oriol Subirana
(Judo REI) a 60 kg, Giorgi
Tkemaladze (Associació Gi
rona Judo) a 66 kg, Ruben
Garcia(NTBarcelonaNord)
a 73 kg, Jaba Bitasdze (Asso
ciació Girona Judo) a 81 kg,
Teimuraz Khachidze (Asso
ciació Girona Judo) a 90 kg,
Luis Emilio Saladín (Danès)
a 100 kg i Miquel Àngel Díaz

Ai Tsunoda, campiona de Catalunya sense haver fet 15 anys
(Sakura) a +100 kg.
Ai Tsunoda va ser una de
les protagonistes del Campi
onat. La judoka del Dojo Lle
ida es va proclamar campio
na de Catalunya absolut
sense haver complert enca
ra els 15 anys i d’aquesta ma
nera es reivindica com un
nom del qual en sentirem
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molt a parlar d’ara enda
vant. Tsunoda, que en els
darrers dos anys ha aconse
guit dos cops el títol de cam
piona d’Espanya infantil i
l’any passat també es va co
ronar campiona de França
infantil, explica que “per a
mi les categories cadet i in
fantil serveixen per prepa

Estatal en el punt de mira

El Campionat de Catalunya
Absolut va ser la darrera
prova puntuable per tal de
definir l’equip català que el
proper 8 d’abril participarà
a la Fase Sector Est amb l’ob
jectiu d’aconseguir el passa
port per al Campionat d’Es
panya absolut del 29 d’abril
a Pinto (Madrid) H

AUTOMOBILISME

Més de 50 vehicles, a l’inici de la Copa de Catalunya

Nil Solans fa el ple
a la Pineda i
s’apunta la victòria
en la primera
prova de la Copa
de Catalunya de
ral∙lis d’asfalt, que
també puntuava
per al Trofeu de
Catalunya de
ral∙lisprints,
disputada en la 9a edició del
Ral∙li La Pineda Platja. Solans,
amb Miquel Ibáñez de copilot,
van ser els més ràpids en totes
les especials de la prova

organitzada per l’escuderia
Costa Daurada. Sergi Pañella
va guanyar el Trofeu de
Catalunya de Ral∙lisprints
d’asfalt H

ESCACS

Finalitza la fase regular de la Lliga Catalana 2017

La Divisió d’Honor
arriba a la seva
part més decisiva
amb la celebració
de les dues
darreres rondes.
Els tres equips que
encara lluiten per
ser campions són:
el Colon Sabadell
Chessy, el Mollet,
que és l’actual campió, i el
Barberà, que està ben
posicionat, però no depèn de
si mateix. Aquesta desena
ronda serà força decisiva, ja
que hi haurà l’enfrontament

directe entre Mollet i Barberà.
Mentrestant el Sabadell
necessitarà una nova victòria
per disputar, amb totes les
possibilitats obertes, el darrer
partit contra el Mollet H

REM

Empuriabrava acull la Lliga de Llaüt Mediterrani
El diumenge 19 de
març es va
celebrar a
Empuriabrava el
1r Descens pels
canals i la 3a
Regata de la Lliga
de Llaüt
Mediterrani en
què van participar
embarcacions de
diferents punts de Catalunya.
En la categoria de MF van
resultar guanyadores les
vogadores de Vent D’estrop
vogadors de CAMBRILS, en MH
els remers del Club Natació

Badalona, i en categoria ABF,
van estar les noies del Club
Rem Santa Cristina. Els qui van
obtenir el millor temps en
categoria ABM van ser els nois
del Club Rem Badalona H

