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E l Cadí Canöe Kayak va ser
profeta a la seva terra con-
vertint-seen elgran domina-

dor de la tercera prova puntuable
per al Campionat d'Espanya
d'eslàlom que es va celebrar
aquest passat cap de setmana al
Parc del Segre de la
Seu d'Urgell.

El club amfitrió,
que va tenir una
gran actuació, va as-
solir la primera
p l a ç a e n l a
classificació per
equips després de
sumar tretze meda-

lles. El segon lloc va ser per a
l'equip donostiarradel Sant Sebas-
tià, tercer va quedar el també basc
Santiagotorrak i quart, el Mig Se-
gre. També van participar–hi dos
equips lleidatans, l'AE Pallaresa i
el Sícoris Club �

UNIÓ DE FEDERACIONS

La selecció de Catalunya va
obtenir la novena plaça fi-
nal a la Copa del Món sub-19

d e k o r f b a l l . D e s p r é s d ' u n a
competició una mica decepcio-
nant pel que fa als resultats obtin-
guts durant la fase regular, i des-
prés de perdre els dos partits deci-
sius davant Portugal i Gran Bre-
tanya per només una cistella de
diferència, hi podia haver recels
del'estatd'ànimdels jugadorscata-
lans per enfrontar-se a la jornada
final, i en la lluita per al novè lloc,
a Austràlia, una selecció de la
qual s'esperava molt en aquest
campionat. Però va semblar que
els catalans estaven ficats en
aquest partit abans de començar-
loiel van plantejar com una auten-
tica final. La victòria catalana
(11-7) va ser inapel·lable.

El partit va tenir un total color
català i des de l'inici es va dominar
el marcador. El 7-1 per a Catalun-
ya abans d'acabar la primera part
deixava clar qui era el dominador

del partit. Un parcial de 0-2 per als
australians posava el marcador al
descans amb una diferència de 4
cistelles per als catalans (7-3). El
joc era més fàcil per a Catalunya,
que dominava amb la seva defen-
sa sobre els jugadors d'Austràlia i
durant tota la segona part va sa-
ber administrar la diferència al
marcador. Cal destacar que és la
primera victòria d'una selecció de
Catalunya davant la d'Austràlia
en els enfrontaments entre les
dues seleccions en totes les catego-
ries.

U n a v e g a d a a c a b a d a l a
participació de Catalunya en
aquest campionat sub-19 es pot
passar un balanç positiu del resul-
tat obtingut. Si d'entrada es podia
aspirar a una millor posició final,
els jugadors han aconseguit el ma-
teix resultat, un novè lloc, obtin-
gut per la selecció absoluta en el
darrer campionat del món que va
tenir lloc a Holanda el passat mes
de novembre. Només la selecció

de Rússia, que no va participar al
mundial absolut, es va posar al
davant de Catalunya respecte a la
classificació del mundial absolut.
S'ha de remarcar que Rússia està
obtenint excel·lents resultats en
competicions pel que fa a catego-
ries inferiors, però no així en cate-
goria absoluta.

Mundial universitari
Però les diferències entre el kor-
fball català i el de altres països
cada vegada son més petites. Les
derrotes per només una cistella de
diferència davant Portugal i Gran
Bretanya demostren que aquesta
diferència es ja molt petita.
Nomésmanca remataraquestafei-
na ja iniciada. La propera
participació d'una selecció de Ca-
talunya en competició internacio-
nal serà el pròxim mes de juny al
Campionat del Món Universitari,
on per primera vegada Catalunya
presentarà la seva selecció a
competició �

KORFBALL Després d'una mala primera fase, va acabar derrotant Austràlia

Catalunya acaba novena a
la Copa del Món sub-19

E l passat diumenge de rams
es va celebrar a l'Hípica Can
Vila, en plena serralada del

Montseny, un raid promocional
mixt de velocitat controlada. Va
esdevenir una trobada entranya-
ble, amb una gran acollida. Entre
els 56 inscrits es van veure equips
i genets novells; equips veterans
dins la disciplina, com l'equip Bor-
das; i genets experimentats que
preparaven cavall nou, entre ells
Marcel Miranda, el campió de Ca-
talunya de 2003, i Bernat Casals,
guanyador de la darrera edició del
Raid Internacional de Santa Su-
sanna.

El recorregut, planer i amb bo-
na petja, va alternar trams aptes
per a galop, amb pistes de poc des-

n i v e l l . A p o c s m e t r e s d e
l'arribada, els cavalls havien de
travessar dos cops el riu Tordera,
afavorint la recuperació a
l'entrada a control veterinari.

L'organització, que va ser molt
acurada,va aconseguir unmarcat-
ge de tram excel·lent gràcies al
reforç de diversos equipsde volun-
tariat, que els participants ana-
ven trobant al llarg del recorre-
gut.

Cal fer menció també a les assis-
tències, que no van deixar cap ras-
tre del seu pas per la serralada del
Montseny, fet que augmenta la
satisfacció dels organitzadors i els
ajuntaments de Sant Esteve de Pa-
lautordera i Sant Pere de Vilama-
jor �

HÍPICA En l'especialitat de velocitat controlada

Èxit del primer Raid a Sant
Esteve de Palautordera

PIRAGÜISME La competició es va fer al Parc del Segre

El Cadí arrasa en la Copa
d'Espanya d'eslàlom


