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ESQUÍ ARTÍSTIC
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Marc Gironella (FCB)
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Josep Domingo (AEM)
Mònica Solana (CEPP)
CÚRLING
Club de Cúrling Sporting l'Olla

CAMPIONS DE CATALUNYA

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE DE 2004 UNIÓ DE FEDERACIONS CAT

BITLLES

Més de 170 jugadors a la
primera prova de la Copa d'Or

ESP. D'HIVERN

Multitudinària
inauguració de
la temporada

KORFBAL

La selecció de
Catalunya empata
davant Holanda

n Joan Josep Coca (handicap 31),
del Club Mediterrània de Barcelo-
na, va guanyar la final de la prime-
ra prova de la VII Copa d'Or de
Bowling, disputada amb un nota-
ble èxit a les instal·lacionsde Pla-
net Bowling de Gavà.

Coca es va endur la victòria
amb un total de 2.757 pals. En sego-
na posició es va classificar el juga-
dor del Club Bowling 69 Joan Bap-
tista Montaña (handicap 27), amb
2.700 pals, i la tercera plaça va

anar a parar al jugador del
Mediterrània Raül Gálvez (handi-
cap 2), amb 2.679 pals.

Casanovas, en dones
La classificació scratch va quedar
així: en dones: 1. Anna Rosa Casa-
novas (Club Barcelona) 2260 pals
(mitjana 188,33) i 2. M. Àngels Ál-
varez (Mediterrània) 2.216 pals
(mitjana184,66), 3. Montserrat Cal-
derón (Speed) 2145 pals (mitjana
178,75).

En homes: 1. Raül Gálvez
(Mediterrània) 2655 pals (mitjana
221,33), 2. Àlvar Josep Cardona
(Barcelona) 2.565 pals (mitjana
213,83), 3. Carles Domínguez
(Sweetrade) 2.508 pals (mitjana
209), 4. Manuel Ciero (New
Strikes) 2.463 pals (mitjana 205,25)
i 5. Pau Ortega (Diagonal)
2.414pals (mitjana 201,16).

En la primera prova de la VII
Copa d'Or han participat un total
de 172 jugadors �

n L a F e d e r a c i ó C a t a l a n a
d'Esports d'Hivern (FECH) va dur
a terme el dinar de repartiment de
p r e m i s d e L l i g a C a t a l a n a
2003-2004 a la Molina. L'acte també
va significar la inauguració de la
temporada d'activitats 2004-2005.
Al voltant de 250 representants
dels clubs iatletes de tots elsespor-
ts que aplega aquesta federació
van ser presents al dinar i lliura-
ment de premis. A banda dels pre-
mis atorgats als podis correspo-
nents a les 10 lligues catalanes
dels diferents esports de la FCEH,
es van lliurar les 12 medalles amb
segelld'artista als campions de Ca-
talunya absoluts de cada esport
d'hivern que atorga la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalun-
ya (UFEC). Aquest any l'artista
que ha fet la medalla de campions
2004 ha estat el pintor i escultor
banyolí Lluís Vilà �
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n Catalunya va tancar aquest pas-
sat cap de setmana a Terrassa la
seva primera fase de preparació
per al Campionat d'Europa 2006. I
ho va fer de manera brillant.

E n a q u e s t p r i m e r m e s
d'entrenaments la selecció catala-
na ha disputat tres partits amisto-
sos. Dos davant Gran Bretanya,
derrota 7 a 14 i victòria 13 a 12; i un
ambHolanda, amb la queva empa-
tar 11-11. Així, el conjunt d'Albert
Vidaña ha superat amb nota els
seus primers compromisos tant
pel resultat com pel joc desenvolu-
pat.

A Can Jofresa es va viure un dia
històric. La campiona del món B
(Catalunya) s'enfrontava a la gran
dominadorad'aquest esport i cam-
piona del món (Holanda). És cert
que l'equip dels països baixos era
una selecció de joves talents i no
comptava amb cap de les estrelles
sèniors. Però tot i així, la superio-
ritat sobre el paper era manifesta.

Es posa fi amb aquest partit a
un mes d'entrenaments on han de-
butat 5 nous jugadors amb la
selecció absoluta i Albert Vidaña
com a seleccionador. D'ara en en-
davant continuarà el treball de la
selecció catalana de korfbal. Però
serà amb les categories menors.
El combinats sub-16 i sub-19 han
de preparar els seus campionats
d'enguany, mentre què els juga-
dors sèniors comencen a pensar
en els seus clubs. La propera set-
mana comença la primera fase de
la Copa Catalana i després, al pro-
per mes de gener, s'iniciarà la Lli-
ga �


