
n L a F e d e r a c i ó C a t a l a n a
d'Handbol, amb el propòsit de do-
nar un millor servei a tots els
clubsi federats, haestrenat,aques-
ta temporada, un nou servei per a
la consulta dels resultats i les clas-
sificacions de les competicions or-
ganitzades per la FCH, dut a terme
per l'empresa Getronics,

A partir d'aquesta temporada ja
es poden consultar, a la web www.
fchandbol.com els resultats dels
partits el mateix cap de setmana
que es disputen. Els àrbitres, en
acabar el partit, envien el resultat
al servidor de la federació mit-
j a n ç a n t u n s m s , i a q u e s t
s'introdueix automàticament a la
base de dades de la FCH i surt
reflectit a l'instant a la seva web.

Per consultar els resultats heu

de clicar a "Resultats", que està a
la pàgina principal de la FCH. Un
cop dins es desplegarà una nova
pantalla, aquí haureu de posar les
dades de la competició que desit-
geu consultar i acceptar. Tot se-
guit es desplegaran els resultats i
la classificació de la competició
escollida.Al llarg del capde setma-
na els resultats seran provisionals
a falta de la comprovació de l'acta.
Els resultats poden ser modifica-
ts, si és el cas, al moment.

Pel que fa als calendaris, es po-
den trobar de la mateixa manera
que temporades anteriors, al me-
nú que està just a sobre del botó
"Resultats". Tot i aquestes millo-
res la Federació Catalana
d'Handbol segueix treballant per
continuar donant més serveis �

n Es jugarà en diferents catego-
riesa 'cesta punta', palacurta, pale-
ta cuir, mà per parelles i fronten-
nis femení.

Sempre mereixen especial
atenció, dins del món de la pilota
catalana, els enfrontaments entre
les seleccions de Catalunya i Ipa-
rralde (País Basc francès), i més
ara que tan de moda està això de
les seleccions a casa nostra cal fer
esmena que aquest encontre que
es va fer per primer cop l'any 1969
arribarà aquest cap de setmana a
la seva XXXV edició.

De forma ininterrompuda s'han
estat disputant aquests partits de
pilota, en un principi amb encon-
tres anuals d'anada i tornada, i
d'uns anys cap aquí alternativa-
menta la ciutat francesa de Biarri-
tz un any i el següent a Barcelona,
i així fins a aquesta trenta-cinque-
na edició.

Cal esmentar que aquesta
competició compta amb el visti-
plau de la Federació Internacio-
nal, Federació Espanyola i
Federació Francesa, i és un fix
dins del calendari anual d'aquest
esport.Aquest anyla selecció cata-
lana es desplaçarà a Biarritz, i
està previst que es juguin un total
de 17 encontres repartits en cinc
modalitats diferents. El torneig
que es jugarà durant tres dies (22,
23 i 24 d'octubre), i degut al l'alt
nombre de partits que cal jugar,
farà que la selecció catalana que
es desplaci sigui prou important.

El president de la Federació Ca-
talana, Agustí Brugués serà el cap
d'expedició que comptarà com a
tècnicsi delegats amb els següents
membres de la Junta Directiva:
Josep M. Mirapeix, Daniel Esfor-
zado, Jordi Albanell i Enric
Muñoz �

UNIÓDE FEDERACIONS

KORFBALL

Catalunya guanya Gran
Bretanya per 13 a 12

HANDBOL

Nova gestió de resultats
a la Federació Catalana

PILOTA BASCA

Disset encontres a la XXXV
Iparralde-Catalunya

catMUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 22 D'OCTUBRE DE 2004

n El doble enfrontament amistós
oficialentre Catalunya i GranBre-
tanya s'ha resolt amb un bon sa-
bor de boca pel joc desenvolupat
per la selecció catalana. Entre els
fets més destacables, el debut amb
la selecció absoluta de 5 nous juga-
dors i la bona imatge mostrada
avui per l'equip que dirigeix Al-
bert Vidaña.

Catalunya jugava a Terrassa
(Can Jofresa) en el partit que ser-
via de presentació de la recent-
ment creada Federació Catalana
de Korfball. El ple al pavelló ega-
renc, la presència de les càmeres
de TVC, els nervis del debut per a
molts jugadors i la falta de partits
al començament de temporada
van fer que la selecció no pogués
jugar al seu nivell.

Els anglesos van presentar el
seu equip de gala i van dominar el
joc durant els primers 20 minuts.
Al final del primer temps Catalun-
ya igualava el partit, tot i que el
resultat continuava sent favora-
ble als britànics (2 a 4). A la segona
meitat van començar encistellant
els catalans però després van re-

bre un contundent parcial 0 a 9. La
falta d'efectivitat en el llançament
dels locals feia que tant la seva
bona defensa com el dinàmic atac
no tinguessin efecte en el marca-
dor.Finalment la seleccióva acon-
seguir maquillar el resultat amb
esforç i justícia (7 a 14).

El segon partit entre totes dues
seleccions tenia com a escenari el
Pavelló Municipal d'Esports de
Vacarisses. I van canviar molts
altres aspectes. Catalunya es va
veure als 12' amb un 0 a 4 en contra
que es devia a l'encert en atacs
puntuals dels britànics. A partir
d'aquí va arribar la reacció dels
catalans, que igualaven el partit a
5 deu minuts després i la igualtat
es va mantenir al descans (7 a 7).

RESPOSTA RÀPIDA
Després del descans es van
avançar els anglesos i la resposta
de Catalunya va ser ràpida. Un
parcial 4 a 0 que deixava el marca-
dor en un favorable 11 a 8 a falta de
13 minuts. El joc català era ràpid i
assenyat en atac i molt efectiu en
defensa. La Gran Bretanya avui

no ha presentat un percentatge de
tir tan alt com ahir i ha mostrat
mancances en defensa. Tot i això
els darrers minuts de partit serien
molt emocionants. A falta de 7 mi-
nuts per al final, el marcador era
un ajustat 11 a 10. Dues cistelles
més catalanes semblaven senten-
ciar el partit, però en els darrers
tres minuts els britànics han fet el
darrer cop de ronyó i han deixat el
resultat en el definitiu 13 a 12.

A més han jugat amb la selecció:
Cristina Visconti, Rosend García,
Alexis Escardibul i Alba Juncosa.

Entre els dos equips presentats
pel seleccionador Albert Vidaña
destaca el debut amb la selecció
absoluta de Josep Lluís Jurado,
Alexis Escardibul, Vanesa Viana,
Bea de Mora i Alba Juncosa.

Els àrbitres dels dos partits han
estat el portuguès Luis Simoes i el
català Antonio Vargas. La
selecció catalana tanca així una
frenèticacompetició però ho fa mi-
rant cap al següent amistós. Serà
el darrer cap de setmana d'octubre
davant d'un combinat holandès,
en un doble enfrontament �
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