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JUDO

El conjunt peruà va aterrar a Barcelona el 15 de febrer
BEISBOL

Acaba l’estada de la selecció
absoluta de Perú a Catalunya

n La selecció peruana abso
lutadesoftbolhaacabatlapri
mera part de la seva estada a
Catalunya per preparar la se
vaparticipacióal’USAWorld
CupialSudamericanoMayo
resd’enguany.
Elconjuntperuàvaaterrar
a Barcelona el 15 de febrer i
l’endemà al vespre ja estava
jugant contra el conjunt cata
là.Enunasèriededospartits,
ambdós jugats al remodelat
camp de softbol de Vilade
cans,laseleccióperuanaesva
imposar amb contundència a
les amfitriones. En el primer
partit, que es va disputar el
dia 16 al vespre, la selecció vi
sitant va etzibarli un 11 a 5 a

les catalanes, que no van po
der amb la força de les perua
nes. En el segon i últim partit
delasèrie,queesvajugarl’en
demàmateixalmatí,latònica
no va canviar. La selecció pe
ruana va imposarse al con
junt de Xavier Civit i Emma
nuelFrancisper13carreresa
2,unadiferènciaencarasupe
rioraladelprimerpartit.
La força de la selecció abso
luta del Perú va quedar pa
tent, ja que només el CB Vila
decans va guanyar el seu
partit contra Perú, mentre
que, tant el Projecte de Soft
ball Gavanenc com el CBS
Sant Boi, van perdre els seus
corresponentspartits H

PILOTA

El CNB rep la visita del Lintxu Tajonar
Aquest proper
dissabte tindrà
lloc als Fron
tons Olímpics
de la Vall d’He
bron, la setena
jornada
del
Campionat
d’Espanya de
Clubs de Ferra
menta de Divi
sió
d’Honor
amb l’enfrontament del
Club Natació Barcelona,
únic representant català de
la categoria, contra el Club
Lintxu Tajonar de Pamplo
na.
L’equip català, format
per Emiliano Skufca, Agus

Catalunya,
Campiona
del Ciutat de
Barcelona
femení
n Prop de 300 judokes van
participar dissabte passat a
la 45a edició del Trofeu Inter
nacional Ciutat de Barcelo
na, que un any més es va dis
putar al Pavelló Olímpic de
la Vall d’Hebron. Esportis
tes arribats de fins a 12 auto
nomies, de França, Itàlia, el
Principat d’Andorra i Mòna
co van prendre part d’aques
ta prova, que un cop més ha
format part del circuit de Co
pes d’Espanya, amb la màxi
ma denominació: Superco
pa d’Espanya.
València i Catalunya van
liderar el medaller en cate
goria masculina i femenina
respectivament, enduentse
d’aquesta manera el Trofeu
Internacional “Ciutat de
Barcelona”.
Els judokes catalans es
van penjar un total de 8 me
dalles: 4 d’or, aconseguides
per Dmytro Tsiukh (81 kg),
Viktor Makukha (90 kg),
Marta Also (52 kg) i Ai Tsu
noda (70 kg). Elena Gassull
es va proclamar subcampio

Uns 300 judokes van participar a la 45a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
na a 52 kg i Marta Anton
(+78 kg), Jordi Maya (+100
kg) i Pedro Pablo González
(100 kg) van quedar en ter
cer lloc.
Un any més, la Supercopa
d’Espanya Absoluta de Bar
celona ha comptat amb una
molt bona participació i un

molt bon nivell que van fer
de la jornada, tot un especta
cle d’aquest torneig ja conso
lidat i marcat en vermell en
el calendari.
El lliurament de premis
va anar a càrrec del Sr. Ma
rio Muzas, (comissionat de
la Federació Espanyola de
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Judo), Sr. Santi Siquier (re
presentant territorial de la
Secretaria General de l’Es
port), Sr. Gabriel Arranz
(InstitutBarcelonaEsports),
Sr. Fermín Parra (president
de la FCJiDA) i Sr. Isabelo
Pacheco (vicepresident ins
titucional de la FCJiDA) H

BÀSQUET CDR

Tres catalanes, a la concentració de la selecció nacional femenina
tí Brugués II, Marc Capde
vila, Carles Sanz, Rodrigo
Rodríguez, Javi Carro i Òs
car Rodríguez entre d’al
tres, és actualment segon
del grup B de la competició,
a quatre jornades de finalit
zar la fase de grups H

Del 28 de març a l’1 d’abril
tindràllocla2aconcentració
de la selecció nacional feme
nina de bàsquet en cadira de
rodes a la ciutat de Lleó i on
han estat convocades les ju
gadores catalanes Sira Mo
ros, Àster Latorre i Judith
Núñez, totes tres jugadores
del CE Global Basket UAB.
Aquesta és la 2a concen

tració de la selecció per a la
preparació del mundial, on
la selecció femenina partici
pa per primera vegada, que
es disputarà aquest estiu a la
ciutat alemanya d’Ham
burg. El seleccionador és
Abraham Carrión i on, el ca
talà Adrián García, també
forma part de l’equip tècnic
com a preparador físic H

