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GIMNÀSTICA

Programació

Vic acull la segona fase d’artística femenina

Nous vídeos disponibles: el Campionat de Catalunya de curses per muntanya per
equips, el Campionat de Catalunya d’hivern d’aigües tranquil•les i el Campionat de
Catalunya de cros d’atletisme. Properes emissions: el Torneig Internacional Ciutat
de Barcelona de judo, el Campionat de Catalunya de tennis i hoquei de discapacitats
intel•lectuals i el Campionat de Catalunya de duos de Mar Costa de pesca esportiva.

Aquest cap de setmana el Pavelló del Castell d’en Planes de Vic acull la
Segona Fase d’Edat Escolar -individual i equips- de Gimnàstica Artística
Femenina. La competició, on participaran unes 830 gimnastes (85 més
que a la primera fase), esta organitzada per la Federació Catalana de
Gimnàstica amb la col•laboració del Club Gimnàstic Vic.

MOTOCICLISME ► Sant Carles de la Ràpita acull la segona cursa de la Copa Catalana

Més de 50 pilots gaudeixen
del trial de nens dels Alfacs

E

l Diumenge passat va disputar-se el 9è Trial de
Nens dels Alfacs, corresponent a la segona prova de la
temporada de la Copa Catalana de Trial de Nens 2016, que
va comptar amb la participació
de les categories Iniciació, Aleví,
Aleví+8, Base, Promo i Oberta.
Malgrat que aquesta era la segona prova de la temporada, el cert
és que els resultats del Trial de
Nens dels Alfacs van ser calcats als de la primera prova, celebrada fa dues setmanes a Constantí, si més no pel que fa al nom
dels guanyadors.
Lluc Miquel va tornar a vèncer
amb molta solvència en la categoria Promo Vermells, sumant
només 7 punts de penalització en tota la cursa. Darrere seu,
Nil Benítez i Quim Roquet van
completar un podi idèntic al de
fa dues setmanes.
Marc Piquer, per la seva banda,
també va tornar a mostrar-se
intractable en la categoria Aleví+8. El pilot penedesenc va demostrar, una vegada més, l’estat
de gràcia amb què ha començat
la temporada. El podi d’aquesta
categoria el van completar Àngel Llopis i Gerard Vilà.
Pel que fa a la categoria Aleví, Pep Enric Mallafré va repetir una nova victòria, aquesta vegada per davant dels pilots
Marcos Combarró i Baldiri Vi-

sport total 37

MÉS
NOTÍCIES
natació
Villaécija i
Casanovas,
líders

Tot i les victòries
de Melani Costa i
el francès Jordan
Pothain al Circuit
de Sabadell – 2n
Memorial Paulus
Wildeboer, els
nedadors del CN
Sabadell Erika
Villaécija i Joan
Casanovas continuen
liderant el Circuit
Català de Trofeus de
Natació – 17è Gran
Premi Diputació de
Barcelona.

judo ► Cita del millor judo

Tot a punt per al Trofeu
Ciutat de Barcelona
▄ Barcelona es prepara per
acollir els esportistes que aquest
dissabte passaran pel Pavelló
Olímpic de la Vall d’Hebron per disputar una de les competicions de
més prestigi i nivell que actualment
es poden veure a l’estat espanyol.
Prop de 290 esportistes participaran dissabte al matí a partir de les 9
h en el Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona que enguany arriba a
la 43a edició. Per tercer any la prova

és puntuable per al rànquing nacional després d’haver rebut la denominació de Supercopa d’Espanya,
fet que assegura la presència de judokes d’arreu d’Espanya que venen
amb l’objectiu d’escalar posicions
en el rànquing nacional. Les delegacions de França, que arriba a la
ciutat comtal amb un equip d’una
seixantena d’integrants, Itàlia i el
Principat d’Andorra donaran el toc
internacional a la cita.

BÀSQUETACAVALL
la 10a jornada
de la Lliga
catalana, a
Les Alforges

la. Nil Riera, en la categoria Base Blaus, també es va adjudicar
una nova victòria, aquesta vegada força ajustada, sobre el pierenc Alex Mediñà. Laia Pi va
completar el podi d’aquesta categoria.
La categoria dels més petits, Iniciació, la victòria va ser per a Nil
Bonachela, seguit de Máxi-

mo Cámara i Nil Hernández.
L’apartat Fèmines, destacat com
sempre en la disciplina del Trial,
va comptar amb les destacades actuacions de Laia Pi (tercera en la categoria Base Blaus),
Adela Godino i Andrea Sáez.
La propera cursa de la Copa Catalana de Trial de Nens se celebrarà el 3 d’abril a Aitona.

Aquest diumenge
28 a partir de les
10 h començaran
els partits
corresponents a la
10a jornada de la
Lliga Catalana de
bàsquet a cavall.
En aquesta ocasió
el Club Eqüestre
Esportiu els Alforges
serà l’amfitrió. Està
previst que es juguin
un total de 12 partits,
corresponents
a les categories
elit, femení elit,
femenina 2a, tercera,
sub’16 i sub’10.

héctor andreu

béisbol ► Primera jornada amistosa

Beeball sub’9, nova categoria
per a aquesta temporada
▄ Al Camp Municipal de Sant Boi,
va tenir lloc el passat cap de setmana
una jornada amistosa de Beeball on
van participar equips d’alguns clubs
afiliats a la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, com el CB Barcelona, CBS
Hèrcules L’ H, CBS Gavà, CB Viladecans i
del CBS Sant Boi. El Beeball-Sub9 serà
una de les noves categories partici-

pants al Campionat de Catalunya per
aquesta temporada, tenint una bona
acollida pels clubs catalans que amb
8 equips inscrits, fan que sigui ja un èxit
per començar aquest nou projecte, i del
que estem convençuts ens farà seguir
creixent, com està ja passant en altres
països que ho han aconseguit gràcies
al Beeball.

