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JUDO

BREUS

Més de 200 judokes participen en el segon
Rànquing Català Cadet
❖ La capital del Baix Penedès, el
Vendrell, va acollir, el passat dissabte, el 2n Rànquing Català Cadet,
competició que forma part del circuit de Copes de Catalunya, que
consta de dues Copes i una Supercopa, que tindrà lloc el 19 de març a
Sentmenat.
Fins a 211 judokes van prendre
part de la cita, que va comptar amb
la col•laboració del club Ebresport i
amb la presència de Ferran Trillas,
regidor d’Esports de l’Ajuntament
del Vendrell; Rocío Ribas, presidenta del Club Ebresport i Isabelo Pacheco, vicepresident Institucional
de la Federació Catalana de Judo i
Disciplines Asociades, que van encarregar-se de l’entrega de premis
als medallistes.
El nivell de la competició va seguir en la línia que els esportistes
sub’18 van exhibir al novembre a la
primera Copa Catalunya i que garanteix que la selecció que resultarà de la temporada d’enguany serà
altament competitiva i podrà aspirar a tenir un paper destacable en
els Campionats d’Espanya.
Marc Lázaro (Olèrdola) a -46 kg,
Derek Garrido (Esport-7) a -50 kg,

15

BITLLES CATALANES

Celebren la tercera
jornada dels circuits
individuals
Uns 500 bitllaires,
representants de 66 clubs
diferents, van participar en la
tercera jornada dels circuits
individuals de bitlles catalanes,
celebrada el cap de setmana del
30 i 31 de gener en 14 seus
repartides per tot el territori
català. En categoria sènior i
sub’25, els esportistes disputen
un màxim de 15 partides,
comptant per a la classificació
les 10 millors de cadascun. En
les categories benjamina,
alevina i infantil disputen un
total de 10 partides comptant
les 6 millors.

HÍPICA

El CE Alt Empordà , seu
d’un CST1* puntuable
per a la Copa Catalana
Els judokes van mostrar un alt nivell al Vendrell. Foto: Pablo Martínez | JUDOYUKO.com

Pol López (Esport-7) a -55 kg, Ferran Piqué (Judo Llúria) a -60 kg,
Marc Garcia (Bushido) a -66 kg, Nika Chakvedatze (Securitas Girona) a
-73 kg, Emmanuel Toscano (Cambrils) a -81 kg, Ilia Khabuliani (Bushido) a -90 kg i Aaron Cepero (Judo
Lleida) a +90 kg es van imposar en
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les diferents categories masculines.
Marina Garriga (Els Pallaresos) a
-44 kg, Mireia Lapuerta (Judo Rei) a
-48 kg, Paula Roset (Judo Rei) a -52
kg, Sandra Serapio (Bushido) a -57
kg, Cristina Juarez (Esport-7) a -63
kg, Telma González (Alt Empordà) a
-70 kg i Aina Cornellà (Olèrdola) a

+70 kg es van penjar els ors femenins en aquesta segona competició
puntuable de la temporada.
Aquests resultats, juntament amb
els de la Supercopa del proper 19
de març, definiran l’equip que representarà Catalunya al Campionat
d’Espanya el 7 de maig.

BEISBOL

El diputat Salom, en l’homenatge
a José Manuel Abascal
❖ El diputat d'Esports,
Josep Salom, va assistir
dimarts passat a l'homenatge a l'exatleta de mig
fons José Manuel Abascal, organitzat per Panathlon Internacional
Barcelona. L'acte va
comptar també amb l'assistència del secretari
general de l'Esport de la
Generalitat, Gerard Figueras; el president del
Club de Polo Barcelona,
Curro Espinós; i el president de Panathlon Internacional Barcelona, JoPanathlon Internacional Barcelona
sep A. Pujante.
L’especialitat de José
Manuel Abascal, nascut a Cantà- bronze als Jocs Olímpics de Los
bria el 1958, eren els 1.500 m lli- Angeles (1984) i al Campionat
sos, i va guanyar la medalla de d’Europa d’Atenes (1982).

L’Associació Esportiva Centre
Eqüestre Alt Empordà, situat a
Llampaies (Girona), acollirà
aquest diumenge un concurs de
salt d’obstacles territorial de
categoria 1*, puntuable per a la
Copa Catalana. La jornada
tindrà un total de set proves
d’alçades compreses entre els
0,60 i l’1,30 m. El cap de pista
serà Albert Bernat, mentre que
el jurat estarà format per
Griselda Cristòfol com a
president i Carlos García com a
vocal. Leonor Victòria Brozgol
exercirà com a delegada
federativa.

ESQUÍ ALPÍ

Miren Miquel i Jordi
Serra fan podi en el
Citizen World Criterium
FIS 2016

El CB Barcelona Blau, campió de
la copa Catalunya sènior
❖ La gran final de la Copa Catalunya
de la temporada 2015 es va disputar
a Montjuic i va enfrontar el CB Barcelona Blau i el CBS Sant Boi, dos
equips que comptaven en les seves
alineacions amb jugadors d’experiència a la Lliga Nacional de Divisió
d’Honor.
Va ser un partit marcat per la gran

feina dels llançadors obridors, Kerson Trinidad per part de l’equip santboià i Elia Leyva per part de l’equip
barceloní, qui va aconseguir guanyar
el partit llançant vuit entrades.
El resultat final va ser d’1 a 9 favorable al CB Barcelona Blau gràcies a
un hit remolcador d’Ivan Alba a la
vuitena entrada.

La corredora de l’equip de
tecnificació sub’18 de la
Federació Catalana d’Esports
d’Hivern, Miren Miquel (CAEI), i
el corredor de l’equip de
Ciutadans de la Real Federación
Española de Deportes de
Invierno, Jordi Serra
(GRANUEC), van pujar al podi
del Citizen World Criterium FIS
2016m celebrat divendres
passat a Passo San Pellegrino
(Itàlia). Serra va ser segon en la
prova de GS homes, mentre que
Miquel es va endur la tercera
plaça en la prova de SL dames.

