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et regatistes catalans ja estan concen
trats en aigües de Melbourne per dis
putar els Campionats del Món al mes

de gener. Els esportistes náutics catalans mon
dialistes són la parella femenina que navega
en  470, Natalia Via Dufresne—Sandra Azón
(CN El Masnou), els regatistes de la classe
Europa, Helen Montilla (CN Lloret), Neus Ga
rriga (CNEI Balís) i Toni Rivas (CN El Garraf),
l’especialista en la classe solitria Láser Anton
Garrote(CN El Masnou) i José Manuel Cala
via, que navegará en  __________________
cataniará.
Helen Montilla ha es
tat  setena en el rán
quing mundial de la
ISAF (Federació Inter
nacional de Vela). A
Atlanta  1996 ja  va
tastar qué eren uns
Jocs. En aquella oca  __________________
sió  no va tenir sort
“espero que aquest Mundial em vagi bé. He
agafat conf iança en mi mateixa”, ens va co
mentar. Neus Garriga és la regatista catalana
més jove present als Mundials (1978). L’any
passat va  ser segona en  el  Campionat
d’Espanya. El representant masculí en la cIas-
se Europa és Toni Rivas, que enguany ha fet
el doblet en proclamar—se Campió d’Espanya

de la classe i guanyar
la  Copa d’Espanya.

Natalia Via     Rivas és caut en fer
valoracions de com Ii

Dufresne 1      por anar el Mundial:

Sandra Azón    “És un camp de rega
tes totalment desco

navegaran     negut. Ens haurem

en  470        d’adaptar a  eh en_________________ pocs dies”. D’aquest
parer és també An

ton  Garrote, un veterá de la classe Láser,que
enguany ha quedatsubcampió d’Espanya. La
parella  femenina  de  470  Natália
Via—Dufresne i Sandra Azón es pérfilen com
les dones millor posicionades per representar
el  COE als iocs del 2000. Van comentar que
“les aigües de Melbourne no tenen res de
semblants a les de la badia de Sydney, péró.
utihitzaran el Mundial per incrementar la com
penetració d’ambdues per posar-se a punt.

ceses, algunes d’elles co
rresponents a la Copa Ca
talana d’Orientació ala Ca
talunya  Nord.  Malgrat
l’avantatge francesa en
aquestes competicions, els
nostres orientadors i, sobre
tot,  les orientadores, po
den  tractar de tu a tu als
francesos.
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Helen
Montilla, en la
classe Europa,

és la gran
favorita;1]

VELA;0]

UNA  CANDIDATA DE PES PER AL MUNDIAL •  La regatista Natalia Via-Dufresne participará amb Sa.ndra Azón a la classe 470

1 Set regatistes catalans ja es troben en algües australianes
per afrontar aquest mes el Mundial amb grans opcions de guanyar;1]
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_________  Bellaterra s’ha fet amb la Copa  ____________  Un gran nIveIl a Catalunya

 La Lliga torna diumenge  ;,  Un pas endavant  per a
 amb més emoció que mai  ‘les nostres seleccions
El  proper diumenge es reemprendrá la
competició de la Lliga Catalana de Kor
fbal.  Aquesta competició va tenir inici al
mes de novembre celebrant—se tres jorna
des abans de les festes nadalenques. En
aquest descans es va disputar la final de la
Copa Catalana entre el CK Egara’85 Sant
Pere (Terrassa) i el CK ‘Autónoma (Bellate
rra). El resultat final de 1S—4 favorable al
conjunt de Beliaterra que aconseguia el

seu primer títol de Copa. La competició de
Lliga está encapçalada pel SLKC—1. Els fa
vorits pel títol de Lliga són: CK Autónoma

-  (campió actual de Lliga  Copa), SLKC
(guanyador de dues lligues als anys 96
97)  el CEK Maurina ‘Arderiu’ (guanyador
de Copa a la temporada antérior). La classi
fació final d’aquesta temporada és vital ja
que  servirá per distribuir als equips en
dues divisions per la propera temporada.

L’interés de la Federació de
Curses d’Orientació de Ca
talunya per les seleccions
nacionals es  remunta al
1990  quan  un  primer
equip  catalá másculí va
prendre parten un campio
nat  de relleus amb partici
pació.  estatal.  Amb  el
temps just de preparació

-

--

1

1

l’equip çatalá compost per
Ramon Casál, Eloi Figueres
i Caries Giralt va quedar en
un  bon segon lloc. Poste
riorment, malgrat les -difi
cultats de trobar competi
cions  internacionals ade
qüades, la selecció nacio
nal ha pres parten compe
ticions interregionals fran


