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OFICINA ATENCIÓ CLUBS

L’Oficina es presenta en el 1r Congrés de Pàdel

JUDO

Mireia Lapuerta es proclama
subcampiona d’Europa sub23
n Falten adjectius per descriure la temporada de la
judoka masnovina Mireia
Lapuerta, que acaba de
proclamar-se subcampiona d’Europa sub 23. La localitat d’Izhevsk, a Rússia,
acull des d’avui i fins diumenge el Campionat d’Europa sub 23, que enguany
compta amb la participació
de 235 judokes de 33 països,
entre ells la catalana Lapuerta a la categoria de -48 kg.
Lapuerta, que partia com
a favorita després d’una

temporada
espectacular
s’ha penjat avui la cinquena medalla en un campionat continental. Després de
vèncer en primera ronda a
la turca Beder i col·locar-se
a la final en derrotar la israeliana Malca, no ha pogut
superar en la final la local
Pichkaleva.
Cinquena medalla europea per a Lapuerta i segona
d’aquesta temporada, en
què al setembre es va pujar
al tercer calaix del podi de
la categoria sub 21 H

n El XXVII Campionat de
Catalunya absolut de pàdel,
celebrat el passat 25 de novembre al Reial Club de Polo
de Barcelona, va servir com
a marc per al 1r Congrés de
Pàdel, esdeveniment impulsat per la Federació Catalana de Pàdel.
El congrés va tenir una
molt bona acollida. L’acte va
servir, entre altres ponències, perquè l’Oficina d’aten-

ció als Clubs de la Unió de
Federacions Esportives de
Catalunya presentés els
seus serveis d’assessorament als clubs.
Durant l’exposició, caldria destacar el principal interès que van mostrar els
clubs per poder tenir regulada i presentada correctament tota la documentació
oficial a l’Administració, en
aquest cas, al Consell Català

de l’Esport. Per part de la federació, hi ha un gran interès real perquè els seus
clubs afiliats estiguin correctament inscrits al registre si volen competir.
La raó de l’existència de
l’Oficina d’atenció als Clubs
és, entre d’altres, donar el
màxim assessorament i suport als clubs i entitats esportives perquè estiguin coberts legalment en les seves

obligacions
jurídiques,
comptables, fiscals, etc.
El torn de preguntes obertes, abans d’acabar la sessió,
va ser un reflex clar de la inquietud que genera tota
aquesta temàtica a les juntes directives de les entitats.
Desde l’Oficinad’atenció als
clubs se’ls va convidar a dirigir-se als diferents punts
d’informació per resoldre
qualsevoldubteoconsulta H

rival, que va deixar sense
cap victòria el combinat català. En l’apartat femení,
l’equip representant espa-

nyol, amb jugadores catalanes, va obtenir la medalla de
plata després de perdre la final contra Itàlia H

SOFTBOL

BOLOS LEONESES

Andrés González, campió del
Màster 2019 de Catalunya
Èxit dels jugadors del Club
de Bolos Leoneses el Negrillóndel’Hospitalet,enla17a
edició del Torneig Màster
de Catalunya. Andrés González es va erigir campió del
torneig amb un total de 685
punts, seguit de Santiago
Martínez i Ramon Cuesta.

La competició es va celebrar diumenge, 3 de novembre, amb la participació
dels 15 millors classificats
de la primera categoria i els
8millorsdesegona,alespistes del Club El Negrillón, situades al Poliesportiu Sergio Manzano de Bellvitge H

Estrena de l’Europeu per a majors
de 35 anys a Sant Boi i Gavà
n El Baix Llobregat va ser,
durant quatre dies, l’epicentre del softbol a escala europea de la modalitat per a jugadors i jugadores majors
de 35 anys.
Homes i dones de fins a set
països europeus van desplaçar-se fins a Sant Boi i Gavà
per prendre part en el primer
torneig
europeu
d’aquestes característiques,
separat en dues clares bran-

ques en modalitats masculina i femenina.
El torneig va donar el tret
de sortida el dimecres 30, i
va celebrar l’entrega de premis el dissabte 2, sota les
llums de Sant Boi, després
d’una quarantena d’enfrontaments repartits entre les
dues seus del campionat.
La selecció catalana masculina va quedar 8a, veientse superada pel gran nivell

