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UNIÓ DE FEDERACIONS

La selecció catalana,
més forta que mai

n Les seleccions catalanes de kor-
fbal sub-16 i sub-19 han fet història
en les participacions a les Copes
del Món de les seves respectives
categories. Mai fins al moment,
cap selecció de korfbal havia ob-
tingut aquests resultats en proves
de caràcter mundial.

La participació la iniciava la
selecció sub-16, que s'estrenava en
competicions de caràcter interna-
cional. Competir davant seleccio-
ns amb més experiència interna-
cional no va fer por als jugadors
catalans, quea casa nostra partici-
pen a les competicions escolars or-
ganitzades des del Consell Espor-
tiu del Baix Llobregat, i amb la
base de les activitats de promoció
de la Federació Catalana de Kor-
fbal. La selecció catalana final-
ment va ser cinquena, per sobre

de seleccions amb major potencial
i història en el korfbal com Ale-
manya i Sud-àfrica.

La selecció sub-19 era la tercera
vegada que participava a la Copa
del Món de korfbal, però era una
selecció renovada en més d'un
50% de la que va participar a
l'anterior edició. El grup en què
Catalunyahavia dejugar la prime-
rafase. Semblava el mésfort, i així
va ser. Holanda i Bèlgica eren els
favorits per jugar la final, i Cata-
lunya hauria de lluitar amb Ale-
manya i Portugal per aconseguir
la tercera plaça de grup, per tenir
avantatge als encreuaments con-
tra els equips de l'altre grup. Es va
lluitar contra Alemanya, partit
que va acabar amb empat, i es va
derrotar Portugal amb més facili-
tat de la prevista. El gol average

amb els alemanys va ser desfavo-
rable a Catalunya, per la qual cosa
es va haver d'enfrontar al tercer
classificat delgrupB. Les previsio-
ns de 'grup fort' es van fer realitat
quan Catalunya aconseguia la
victòria davant Gran Bretanya i

Alemanyaes desfeia de la Repúbli-
ca Txeca. Es repetia el partit Cata-
lunya-Alemanya per determinar
el 5è i 6è lloc, que aquesta vegada
va caure del costat dels alemanys,
encara que el marcador era
d'empat a falta de cinc minuts �

PILOTA

n Aquest cap de setmana es donarà
inici a la màxima competició estatal
en la modalitat de ferramenta, en
frontó de 36 metres, el Torneig de
Federacions. La selecció catalana serà,
aquest any, i degut al brillant paper
desenvolupat en el campionat estatal
de clubs, una de les grans favorites pel
títol en joc, que com a mínim,
categoria i bon lloc per intentar-ho, en
tenen els jugadors catalans.

La llista que ha fet per a la
competició el delegat federatiu de la
modalitat és prou extensa per escollir
els jugadors en cadascun dels
enfrontaments. La relació de jugadors
és la següent:

Antoni Carretero, Agustí Calbó,
Jesús Moreno, Emiliano Skufca, Àlex
García, Iñigo Soroa, Agustí Brugués II,
Ernest Akerman, Carles Sanz, Alfred
Sánchez, Ivan Calbó, Marc Capdevila,
Joaquim Laguarda i Kiku Carcassona.

Dos grups
El campionat es jugarà, en un principi,
en dos grups de 4 equips per grup. El
primer qualificat globalment per
punts tindrà accés a la final del
torneig, mentre que els dos primers de
cadascun dels grups, per modalitat,
tindran l'accés garantit a la fase final
de la Copa del Rei. Catalunya ha estat
enquadrada en el grup que inclou
també Castella-Lleó, Andalusia i
Galícia, en el primer partit, el rival
serà la selecció andalusa i els catalans
que jugaran com a locals ho faran el
proper diumenge a partir de les 11'00
hores en les instal·lacions de la Vall
d'Hebron �

n La vuitena edició del Duatló
Ciutat de Girona - Gran Premi We-
llness es va disputar el passat diu-
m e n g e , 1 7 d ' a b r i l a m b l e s
d i s t à n c i e s m é s c u r t e s d e
l ' e s p e c i a l i t a t ( 5 - 2 0 - 2 , 5
quilòmetres). La prova organitza-
da per Todoentreno S.L. i el Club
Triatló Costa Brava va tenir com a
centre neuràlgic el Parc del
Migdia, i a part de les categories
habituals del circuit català de
l'especialitat van participar atle-
tesdiscapacitatssensorials idisca-
pacitats físics, incloent a més un
duatló infantil amb un total con-
junt de 221 inscrits.

Els 5 km de la cursa a peu inicial
van definir els grups ciclistes cap-
davanters que es van formar des-
prés de la primera transició, que-
dant situats Josep Manel Juárez
(C.N. Reus Ploms), Francisco Pon-
tano (C.N. Olot) i Miquel Blan-
chart (C.N. Sabadell) en un pri-

mer grup, per davant de Jah Kubi-
cek (Koma RacingTeam), Juan Jo-
sé Barral (C.N. Reus Ploms) i Arn-
au Bellapart (C.N. Vic). Al segon
segment i en un canvi de ritme
forçat per Juárez amb el recolza-

ment de Pontano, Blanchart va
perdre roda, quedant endarrerit i
passant els dos primers a oferir un
vibrantfinal de cursaal tercer seg-
ment, aconseguint la victòria
Juárez, amb un temps final de 58

min 36 s, traient només 3 segons a
Pontano que vafinalitzar a la sego-
na posició per davant del txec Ku-
bicek.

El Club Natació Reus Ploms es
classificà en les primeres posicio-
ns per equips en les categories
masculina i femenina, amb can-
vis de posicions de les seves atle-
tes. Inicialment Sílvia Tremoleda
va superar en el primer segment
Montserrat Cinca, quedant apare-
llades al segment de ciclisme, però
després de la segona transició,
Cinca inicià el tercer segment en
la primera posició.

Tot seguit, Tremoleda va recu-
perar la primera posició al primer
quilòmetre, finalitzant la prova
en primera posició amb un regis-
tre final d'1 h 7 min 18 s. Cinca va
assolir la segona posició i Elisabet
Bosch (C.E. Picornell) va creuar la
línia d'arribada en la tercera
posició final �

DUATLÓ Vuitena edició del Ciutat de Girona-G. P. Wellness, amb les distàncies més curtes de l'especialitat

Victòries de Josep Manel Juárez
i Sílvia Tremoleda a Girona

KORFBAL Cinquè lloc de la selecció sub-16 per davant de clàssics com Alemanya, i sisè de la selecció sub-19

Catalunya toca el seu sostre a la Copa del Món


