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Balanç del Campionat d’Espanya
Fuenlabrada va acollir, dissabte, el Campionat d’Espanya Absolut, que va comptar amb la participació de
16 judokes catalans. L’expedició catalana va aconseguir un total de 3 medalles, i
va quedar en quart lloc al
medaller.
Les medalles catalanes
van venir de la mà de Mireia Lapuerta,
Marta Anton i Ai Tsunoda.
La
lleidatana i
vigent campiona
del
món cadet
Ai Tsunoda
(-70 kg) es va
reivindicar
aquest cop
en categoria
absoluta.
Tsunoda es va penjar l’or
que la corona com a campiona d’Espanya absoluta i
amb només 17 anys ja ha
guanyat l’or en totes les categories.
La masnovina Mireia La-

puerta (-48 kg), que tornava
de participar al Grand Slam
d’Osaka (Japó) es va confirmar com una de les judokes
amb més projecció en el seu
pes, cedint només a la final.
Lapuerta es va penjar la
medalla d’argent i ja són
dues les medalles que suma
en campionats d’Espanya
absolut; a les que s’han de

sumar les gairebé deu que
té en categories inferiors.
Per la seva banda, Marta
Anton (+78 kg) va repetir la
fita d’ara fa un any i es va
enfilar fins al tercer calaix
del podi H

Sant Feliu de Llobregat, nova seu de
l’històric Trofeu Molinet de minibàsquet

La 57a edició
d’aquest torneig
tindrà lloc del 27 de
desembre de 2019 al
4 de gener de 2020
al Palau Juan Carlos
Navarro
n

n El torneig arriba enguany a la seva 57a edició i
es caracteritza per ser el
més antic del país i únic a
Europa. Presentat a finals
d’aquest passat
mes de novembre a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, el Trofeu
Molinet de minibàsquet
ha
comptat, durant
tots
aquests
anys, amb la
participació de
jugadors i jugadores, alguns
dels quals es
troben disputant les lligues
més importants
d’Europa i del
món.
Durant la presentació oficial es van donar a conèixer
les novetats del torneig mini
més antic i únic a Europa en
una edició força especial i

festiva que ja va agafant forma i en la qual els més petits
tornaran a gaudir del bàsquet en una època tan especial per a ells com és la nadalenca. La primera de les
novetats d’enguany és la
mateixa presentació oficial,
per primera vegada, d’un
Trofeu Molinet que s’apropa als seixanta anys de trajectòria.
El torneig estrena també
nova seu: en aquesta 57a
edició, el Trofeu Molinet de

més, el Molinet està obert a
tots els equips de minibàsquet dels diferents clubs catalans, les inscripcions pel
qual encaren la seva recta
final.
Per tercer any consecutiu, La Xarxa apostarà de
nou pel Bàsquet Català formatiu i a principis de 2020
emetrà en directe les finals
femenina i masculina del
57è Trofeu Molinet de minibàsquet dins els acords de
col·laboració entre la Xarxa

quet Català.
Pel que fa al tradicional
sorteig
d’encreuaments,
aquest se celebrarà dijous
12 de desembre, una vegada
rebudes les diferents inscripcions.
En la darrera edició del
Trofeu Molinet de minibàsquet els equips campions
van ser: l’Snatt’s Femení
Sant Adrià en noies, i el Coalci CB Sant Josep en nois.
Les jugadores de Sant Adrià
van superar en la final fe-

minibàsquet tindrà lloc al
Palau Juan Carlos Navarro
de Sant Feliu de Llobregat
del 27 de desembre de 2019 al
4 de gener de 2020. Un any

Audiovisual Local i la Federació Catalana de Basquetbol. Aquest acord té l’objectiu de donar difusió de les
diferents activitats del Bàs-

menina de l’any passat la
UE Mataró, mentre que el
conjunt badaloní es va imposar al Club Delfos Cornellà en la final masculina H

BÀDMINTON

Destacats resultats a Eslovènia
Del 29 de novembre a l’1 de
desembre 6 dels jugadors
del programa ARC del Centre de Tecnificació de Catalunya van participar a la FZ
FORZA Medvode Cup 2019
(Eslovènia).
Destacada actuació de
Jofre Comella, que va aconseguir la medalla de bronze
en el dobles masculí fent

parella amb l’eivissenc Ismael Oballe en la categoria
sub15.
En la categoria sub17,
quarts de final per a Ivan
Valenzuela i Oriol Altimira
en individual masculí, Ivan
Valenzuela i Sergi Alcalà al
dobles masculí i Marta
González, Paula Molins al
dobles femení H

PATINATGE VELOCITAT

Representants catalans als
Jocs Olímpics de la Joventut
Nil Llop, Luisa María González i Carla Álvarez, als
Jocs Olímpics de la Joventut. Els tres patinadors de
velocitat de la FCEH competiran en la prestigiosa cita
internacional, el mes de ge-

ner a Lausana (Suïssa) formant part de la selecció estatal de la RFEDH. Tots tres
van obtenir la classificació
en les dues Copes del Món
júnior disputades aquest
novembre H

