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JUDO

300 judokes de 16 delegacions al Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona

NATACIÓ

Catalunya, campiona d’Espanya
n La selecció catalana de
natació infantil i júnior ha
guanyat el Campionat
d’Espanya per Federacions
Autonòmiques. De nou
tant la selecció infantil com
la júnior han aixecat el tro
feu de campions. Un any
més, Catalunya ha defen
sat el seu gran nivell i el tre
ball que s’està portant a ter
me des dels clubs, amb la
implicació de tècniques i
tècnics, nedadores i neda
dors. Un treball que s’ha
vist reflectit aquest cap de
setmana en què ha liderat
totes les classificacions del
campionat.

Pel què fa a la selecció ca
talana infantil, Catalunya
va aconseguir una puntua
ció de 660, per darrere seu
Madrid amb 604 i tercer
Andalusia amb 499 punts.
En el cas dels júniors, la se
lecció catalana va vèncer la
classificació per 700 punts,
per darrere també Madrid
amb 593 punts i Andalusia
de nou tercera amb 537
punts. Aquestes dues clas
sificacions van fer que en el
còmput general la selecció
catalana guanyés de nou el
campionat amb un total de
1.360 punts, Madrid 1.197,5 i
Andalusia 1.036,5 H

FUTBOL AMERICÀ

Partits decisius
a les Lligues
sènior i open
n Amb la penúltima jorna
da de la Lliga Catalana de
Futbol Americà sènior i la
darrera de la Lliga Catala
na de Futbol Flag open, els
equips absoluts afronten
un cap de set
mana decisiu
de cara a en
trar a les fases
finals. Pagesos,
Senglars/Fal
cons, Rookies,
Bocs i Uroloki
necessiten la
victòria per se
guir
lluitant

per un lloc en les semifi
nals, on només tenen la pla
ça assegurada els Reds de
Terrassa. En la Lliga open,
només tres equips jugaran
aquest cap de setmana. Te
nen opcions Wolves Blue,
Pagesos Black i Bucaners.
Tots ells amb dos partits, en
els quals hauran de sumar
dues victòries per poder
desbancar de la classifica
ció Reds, Celtas o Búfals H

n Prop de 300 judokes ins
crits al 45è Trofeu Interna
cional Ciutat de Barcelona
de Judo, que tindrà lloc
dissabte 24 de febrer al Pa
velló Olímpic de la Vall
d’Hebron des de les 9:00,
quan s’iniciarà el bloc
d’eliminatòries. La prova
forma part del circuit de
Copes d’Espanya en cate
goria sènior, i té la denomi
nació de més prestigi: Su
percopa d’Espanya, fet que
esdevé un atractiu tant per
a judokes del territori es
panyol com de fora, que vi
siten expressament Barce
lona per prendre part
d’aquest gran esdeveni
ment.
Enguany
Catalunya
comptarà amb un combi
nat de 76 judokes. El país
amfitrió, però, no serà qui
tingui un nombre més ele
vat de competidors, uns
110 judokes francesos es
desplaçaran fins a la capi
tal catalana com ja ha esde
vingut costum. A més de
França, el torneig compta
rà amb quatre delegacions

internacionals més: An
dorra, Mònaco, Colòmbia i
la República Dominicana.
El Trofeu compta amb la
participació de 16 equips
que es disputaran les me
dalles individuals per pe
sos, però també el Trofeu
“Ciutat de Barcelona”, que
es lliurarà en base al còm
put de medalles.
Entre els noms desta
cats, hi figuren els judokes
catalans Mireia Lapuerta,
Vasyl Sampan, Paula Ro
set, o AI Tsunoda, 4 de les
promeses de l’esport cata
là. David Garcia, Javier
Cabello, Carla Ubasart i
Laia Talarn també són 4 ca
talans que tornaran a Bar
celona, però representant
Galícia (els nois) i la Comu
nitat de Madrid (les noies)
on actualment resideixen i
entrenen.
La ciutat catalana ja està
preparada per acollir dis
sabte l’esperada gran festa
del judo català, acollint, un
any més, una de les compe
ticions de més prestigi del
territori espanyol H

HALTEROFÍLIA

Fantàstics resultats en la XVII Jornada Nacional de Tècnica
n Dissabte passat, 17 de fe
brer,vatenirlloclaXVIIJor
nada Nacional de Tècnica a
Madrid. La selecció catalana
d’halterofília Sub9, Sub11 i
Sub13vaaconseguir7meda
lles: 1 or, 1 plata i 5 bronzes.
Els competidors que van
pujarapòdiumvanserelsse
güents: Evelyn Sosa, meda
lla de bronze en categoria
Benjamí 2009; Ainara Delga
do, medalla d’or en categoria
Benjamí 2008; Killian Pra
das, medalla de plata en cate
goria Benjamí 2008; Zaira

Hernández,medallade bron
ze en categoria Aleví 2007;
Mariona Padillo, medalla de
bronze en categoria Aleví
2006; Anna Sánchez, medalla

de bronze en categoria Aleví
2006; Núria Pradas, medalla
de bronze en categoria Infan
til.
Menció molt especial a la

resta de l’equip català, per a
molts es tractava de la seva
primera competició de ca
ràcter nacional i les actuaci
ons han estat tot un èxit H

