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La Copa Catalunya Absoluta dona el
tret de sortida a una llarga temporada

Maite Fandos, a la commemoració
del 110è aniversari del CN Barcelona
n La tradicional cursa del
Consell dels Vells del Club
Natació Barcelona, una pro
va de 25 metres nedant a la
piscina Nova de l’Escullera
per a socis que porten més
de 25 anys a l’entitat, va te
nir lloc el passat 10 de no
vembre. Després de la cur
sa, es va celebrar el sopar
del 110è aniversari del club i
l’entrega d’insígnies als so
cis que enguany complei
xen 25, 50 i 75 anys. La dipu
tada d’Esports de la
Diputació de Barcelona,
Maite Fandos, va fer el lliu

rament de la distinció a Ana
M. Pérez Bofarull pels seus
75 anys com a sòcia del club.
El CNB és un dels clubs
esportius de referència a
Barcelona. Inaugurat l’any
1907 la seva primera seu es
portiva fou als Banys Orien
tals, establiment públic ubi
cat a la Barceloneta. Entre
els objectius del club desta
car el funcionament del
club en base a alts estàn
dards de qualitat que pro
moguin la satisfacció de les
necessitats de tots els socis i
usuaris H

ESPORT ADAPTAT

Cap de setmana de gran activitat

n Més de 120 judokes van
prendre part a la Copa Ca
talunya sènior, que va te
nir lloc dissabte passat a les
Llars Mundet, a Barcelona.
Aquesta va ser la primera
competició sènior d’una
temporada de judo a Cata
lunya en què les dates de les
proves puntuables sènior
s’han vist afectades pels
canvis que ha fixat la Fede
ració Espanyola d’aquesta
modalitat.
En categoria femenina,
els ors se’ls van emportar
Agnès Sabaté (Sakura
Reus) a 48 kg, Marta Also
(Rei) a 52 kg, Patrícia Tor
res (Vital Esport – NT Cos
ta Daurada) a 57 kg, Virgí
nia Giménez (Dojo Lleida)
a 63 kg, Marion Velten (Ju
do Danes) a 70 kg i Ariadna
Alonso (Ippon Farners) a
78 kg.
Luis Veloz (Danes) a 60
kg, Giorgi Bendellani (Bu
shido) a 66 kg, Eole Picot
(Condal) a 73 kg, Giorgi
Khabuliani (Associació Gi
rona Judo) a 81 kg, Sergi
Salas (Associació Girona
Judo) a 90 kg, Petru Piesca
(Associació Girona Judo) a
100 kg i Daniel Buendia (La
Llagosta) a +100 kg van do
minar en les seves respecti
ves categories.

Llars Mundet va tornar a acollir la Copa Catalunya sènior de judo

Més de 120 judokes
van disputar a les Llars
Mundet la primera
cita de la temporada
D’aquesta manera es va
donar inici a una tempora
da que serà més llarga del
que venia sent fins ara,

amb la voluntat d’intentar
que les temporades s’ajus
tin a l’any natural. De ma
nera que, per la campanya
20172018, la fase final del
Campionat d’Espanya Ab
solut tindrà lloc el 22 de de
sembre del 2018 a Pinto;
mentre que el 24 i 25 de no
vembre tindran lloc les fa
ses de sector.
El Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona – Su

HÍPICA

n Aquest cap de setmana es
disputen els partits corres
ponentsalatercerajornada
de la Lliga Catalana de bàs
quet en cadira de rodes Ni
vell 2. Dissabte 18, a les 16h a
Tortosa la SE Bamesad rep
la visita de l’Escola AFA.
Diumenge, a les 12h el CB
Granollers rep la visita del
Màsters FCEDF, tots dos

equips buscaran la primera
victòria de la temporada.
D’altra banda, aquest dis
sabte 18 a les 18 h es disputa
el partit ajornat de la prime
ra jornada de la Lliga Cata
lanadebàsquetencadirade
rodes Nivell 1 entre el CE
Costa Daurada Valida sin
Barreras i el CB MIFAS de
Girona H
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percopa d’Espanya Absolu
ta se celebrarà el 24 de fe
brer; al llarg del mes d’abril
serà el torn de la Supercopa
de Catalunya Absoluta,
mentre que a l’octubre, el
Campionat de Catalunya
Absolut posarà el punt i fi
nal a la temporada, d’on
n’hauran sortit definits els
equips que conformaran la
delegació per a la fase sec
tor H

L’Hípica West Fork proclama els campions de Catalunya
n Un bon nombre de genets
i amazones es van donar ci
ta aquest cap de setmana, a
l’Hípica West Fork, per par
ticipar en el Campionat de
Catalunya de Doma Vaque
ra i Alta Escola 2017, les fi
nals dels quals es van dispu
tar diumenge.
Sis van ser les proves que
van formar part del cam

pionat d’Alta Escola. En
Benjamins, Hugo Santiago
va ser el campió. Carla Ca
rrion es va penjar l’or en
Alevins. A Infantils va vèn
cer Marina Caballero. Mi
reia González va ser l’or a
Juvenils. A Absolut el
triomf va ser per a Erik Ba
lasch.
Referent al Campionat de

Doma Vaquera Dakota Pa
drós es va penjar l’or a Ale
vins Promoció. A Alevins,
Lou Rigazio. L’amazona
Claudia Moya va ser la
campiona de Catalunya en
Iniciats, mentre que a Do
mats el títol va ser per a Jor
ge Domínguez. Per últim,
l’or de la Intermèdia I se’l
va adjudicar Raul Castell H

