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Felicitacióper
partdeMateu
i Salvadó

Els guanyadors Els participants de la darrera edició del Volant RACC-Desafío Peugeot i els més de cinquanta pilots RACC van ser els protagonistes

Redacció  BARCELONA

E
lsparticipants de la darre-
ra edició del Volant
RACC-Desafío Peugeot i
els més de cinquanta pi-

lots RACC que té actualment
l'entitat catalana van ser els prin-
cipals protagonistes del lliura-
ment de premis de la temporada
2000. El Volant RACC va protago-
nitzar una emocionant tempora-
da que va destacar per la gran
igualtat en les primeres posicions.
Àlex Juaneda va rebre el seu pre-
mi com a guanyador del campio-
nat, mentre Amadeu Creus i Raül
Montejano van rebre els trofeus
com a segon i tercer classificats, a
més dels premis estipulats i
d'unes gratificacions econòmi-
ques especials en el cas dels dos
primers. A Raül Montejano se li
facilitarà la seva participació al
Desafío Peugeot júnior nacional.

A l'apartat de copilots, el guan-
yador va ser Antoni Viñas, copilot
habitual d'Amadeu Creus, mentre
que el premi al guanyador del Tro-
feo FAE, reservat als debutants,
va ser per a Albert Peñalba. Tam-
bé es van lliurar trofeus destinats

a aquells pilots del club que han
guanyat algun dels campionats en
els quals han participat. L'any
2000, els pilots RACC campions
van ser: en automobilisme, Carles

Solé (campió d'Espanya de ral•lis
de terra), Antonio García (campió
de l'Open Telefónica Nissan), Xavi
Riera (campió d'Espanya de mun-
tanya), Marc Blázquez (campió es-

panyol de terra 2 rodes motrius),
Dani Solà (campió espanyol de
ral•lis dièsel), Fermí Vélez (cam-
pió d'Espanya Grans Turismes B).
Els guanyadors en motos han es-

tat Joan Olivé (campió d'Espanya
de motociclisme 125 cc.), Marc Co-
lomé (campió d'Espanya de trial) i
Guim Roda (campió de Catalunya
de Supersport) �

AUTOMOBILISME Els participants de la darrera edició de la prova i elsmésde50 pilots que té l'entitat van ser els protagonistes

Es lliuren els premis del Volant RACC

En el decurs de l'acte de
lliurament de premis del Volant
RACC–Desafío Peugeot, van
aprofitar per prendre la paraula
el president del RACC, Sebastià
Salvadó i el director general del
club, Josep Mateu. Ambdós
directius van voler felicitar tots
els guanyadors de la competició
automobilística catalana i van
destacar la doble funció
realitzada pel RACC en el seu
vessant esportiu, tant com
organitzador de grans
esdeveniments, com en el
suport i foment de l'esport de
base �
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La festa del korfbal a Terras-
sa, després de la disputa de
la Copa d'Europa, va acabar

amb la final de la Copa Catalana,
que va enfrontar el CK Badalona i
e l C K l ' A u t ò n o m a E G L .
L'enfrontament no va tenir color.
Els jugadors de Badalona, molt jo-
ves, era la primera vegada que dis-
putaven un partit decisiu. Es van
sentir pressionats des de l'inici del
partit. Tant que no van aconse-
guir la primera cistella fins al mi-

nut 25 de la primera part. En
aquest moment el resultat era ja
de 6-0. Al descans es va arribar
amb el marcador de 8-2.

A l'inici de la segona part,
l'equip badaloní va aconseguir un
parcial de 2-0, pero la diferència de
quatre cistelles no va aconseguir
reduir-la en cap moment. L'equip
universitariva controlarelmarca-
dor, i el seu entrenador va fer ju-
gar a tots els seus jugadors. A tres
minuts del final, els jugadors de
Badalona Dani Carrascosa i la ju-
gadora de l'Autònoma Raquel Va-

rela van ser expulsats per una pi-
cabaralla entre ells. El resultat fi-
nal de 13-6 deixa clara la superiori-
tat del CK l'Autònoma EGL. Per
l'Autònoma: Montse Cortés (1),
Marta Flores (2), Lidia Soriano (1)
(Anny Troost), Raquel Varela (3),
Luis Rosa (2), Antonio Vargas (Ro-
sendoGarcía), AlbertoVidaña (Jo-
nathan Malo(2)), Daniel Vidaña
(2)(Jordi Díaz). PelBadalona: Ana-
bel Espada, Olga Gascón (2), Estre-
lla Gil (1), Tania Moya, Dani Ca-
rrascosa, Raul Mateu (2), Andrés
Mirón (1), Sergio Ortega �

KORFBALL Els del Vallès van superar el CKBadalona en la final de la CopaCatalana

ElCKAutònomanodónaopcions

La ciutat de Terrassa va ser la capital del korfball per uns dies


