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Programació TV

CCEN*+CCET1* a Torredembarra

Reportatges: el Cnat Catalunya per edats d’escacs, el Cnat Catalunya per
edats de tennis taula, la Bisfed 2017 European Regional de boccia i la Copa
d’Espanya júnior de ciclisme. Properes: Final del Cnat de Catalunya júnior mas.
de basquetbol, la Copa Catalunya d’halterofília, el Trofeu Sant Jordi d’esgrima,
l’Open Catalunya de pitch & putt i el Cnat de Catalunya open d’escacs per a cecs.

El Club d’Equitació Torredembarra celebra dissabte un doble concurs de
complet, un categoria nacional i l’altre territorial 1 *. El CCE s’iniciarà al
Voltant de les 9:00 h amb les proves de doma, que seran de nivell 0 * i 1
*, A continuació és donarà la sortida al cross i per finalitzar és disputaran
le proves de salt.

judo ► Prova que mostrarà la fortalesa del judo català

26 judokes catalans
classificats per al
Campionat d’Espanya
E

l pròxim 29 d’abril la localitat madrilenya de Pinto
acollirà la Fase Final del
Campionat d’Espanya absolut.
Competició en què hi haurà participació catalana després que una
expedició de 37 judokes catalans
participessin fa unes setmanes a
la Fase Sector Est, prova classificatòria per a la Fase Final. A la
competició hi van prendre part
95 esportistes de les autonomies
de la Comunitat Valenciana (42
competidors), les Illes Balears (6
competidors), la Regió de Múrcia
(10 competidors) i Catalunya (37
competidors).
L’equip català va aconseguir classificar 14 judokes per a la Fase Final a qui se’ls hauran de sumar la
llista d’esportistes que ja havien
obtingut el passaport per mitjà
del circuit de Copes d’Espanya.
Daine Cordero i Paula Cubero, plata i bronze respectivament a -48 kg; Jazmin Arjona,
bronze a -63 kg; Ai Tsunoda i
Marion Velten, or i plata a -70
kg; Laura Puig, or a -78 kg; Gerard Garriga i Oriol Subirana,
or i bronze a -60 kg; Giorgi Tkemaladze, bronze a -66 kg; Jordi
Xancó, bronze a -81 kg; Teimu-

més
esports
futbol
la selecció
sub-12, a madrid

La selecció
catalana sub-12
femenina de
futbol-8 viatja
a Guadarrama,
Madrid, per jugar
el Campionat
d’Espanya davant
Astúries, la
Regió de Múrcia
i La Rioja. La
competició es
disputa des d’avui
fins diumenge al
camp municipal
El Raso 2.

tennis taula ► van participar 410 esportistes en edat formativa

Valls corona els campions
de Catalunya més joves
▄ El Pavelló Joana Ballart de
Valls va acollir del 8 al 13 d’abril els
Campionats de Catalunya d’Edats
de Tennis de Taula 2017. La competició, organitzada per la Federació
Catalana, el CTT Ganxets i el Patronat d’Esports, va reunir a 410 esportistes de categories formatives.
Els esportistes que es van coronar a la capital de l’Alt Camp van
ser Eloi Ruiz (TT Cassà) i Sílvia Coll (Vic TT), en categoria benjamí;
Pau Lloret (Badalona) i Jana Riera
(Tramuntana-Figueres) campions
alevins; Adrià Fernández (Badalo-

na) i Nerea García (Vic), campions
juvenils; Norbert Tauler (Escala) i
Clàudia Pérez (Tramuntana-Figueres), en infantils; i en Sub 21 Masculí, títol per a Albert Kenji Matsuoka
(Ripollet).
En les proves per equips, TT Cassà
(masculí) i Girbau Vic TT (femení)
es van alçar amb el títol benjamí;
CTT Badalona “A” i CTT Tramuntana Figueres a aleví; el CTT Olot Ammerlander i el Girbau Vic TT a juvenil; en infantil, el CTT Esparreguera
“A” i el CTT Tramuntana-Figueres; i
a sub21, el Falcons Sabadell AE.

motonàutica
El CN Cambrils
acull el
campionat
de Catalunya
Els catalans, a per totes a l’estatal

raz Khachidze, Carlos Platier i
Ilia Khabuliani, or, plata i bronze a -90 kg; i Jordi Maya, bronze a -100 kg són els qui es van fer
amb una de les places que es van
disputar a la Fase Sector. Eric
Peña, Javier Cabello, Giorgi
Khabuliani, Sergi Salas, Dmytro Luchyn, Mireia Lapuerta,
Marta Also, Elena Gassull,
Carla Ubasart, Patrícia Torres, Noèlia Gonzàlez i Marta
Anton són els 12 que conjunta-

ment amb els 14 classificats a la
Fase Sector conformaran la selecció de 26 catalans que participaran al Campionat d’Espanya.
Bona salut del judo català
L’augment de participació catalana, els 26 d’enguany enfront
els 16 de la passada edició, confirmen el bon estat de salut pel que
passa el judo a Catalunya i el gran
esforç que fan els clubs, entrenadors i judokes.

La Federació
Catalana de
Motonàutica
organitza el
proper 13 de
maig, amb la
col•laboració del
CN Cambrils, Ports
de la Generalitat,
Hermanos
Guasch, Yamaha,
Barcelona Charter
i Caves Masachs,
la tercera regata
puntuable del
Campionat
de Catalunya
Open de Motos
Aquàtiques.

triatló ► la 16ª edició tanca la competició del 2017

Nan Oliveras i Laia Conesa, guanyadors
del duatló de carretera Ciutat de Vic
▄ La 16ª edició del duatló
Ciutat de Vic ha estat la darrera
competició de duatló de la present temporada 2017, organitzada pel Club Natació Vic-etb. A
la categoria masculina nova victòria pel duatleta d’Olot Nan Oliveras, seguit d’Isam Mounir i Erik

Merino. Per clubs, primera posició
per al Tricbm, seguit del Club Natació Terrassa-Cicles Morenito i el
Club Tribu. En noies, victòria per a
Laia Conesa, seguida de Mari Carmen Ballesteros i Anna Planas.
Per equips, victòria del Club Triatló Vallirana.

