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E l parc de Torre Roja de Vila-
decans ha acollit la sisena
edició del Campionat Nacio-

nal de Bitlles Catalanes i la fase
final nacional dels Jocs Escolars,
corresponent al curs 2000-2001.

El club de Bitlles Viladecans i la
Federació Catalana han organit-
zat les proves amb la col•laboració
de l'Ajuntament de Viladecans, el
Consell Català de l'Esport, el De-
partament de Benestar Social i la
Diputació de Barcelona.

Victòria de l'Albesa
El Club de Bitlles Albesa, fent
bons els pronòstics, ha guanyat la
cinquena final consecutiva, amb
l'equip format per Ramon Sabar-
tés, Toni Santamaría, Llorenç Bo-
net, Josep Llobera i Ramon Badia.

La medalla d'argent fou per al
Club de Bitlles Can Folguera de
Santa Perpètua, format per Anto-
nio Gómez, José Diaz, Lluís Valls,
Luis Fernández i Clemente Revi-
riego.

Bronze per al Barcelona
El Club de Bitlles COP de Barcelo-
na ha obtingut la me-
dalla de bronze amb
un equip mixt format
per Sandra López, Da-
niel García, Jordi Mit-
jana, Juani García i
Juan García. A conti-
nuació s'han classifi-
cat els clubs de Be-
navent de Segrià, Freginals i
l'Ametlla.

El millor bitllaire de la final ha
e s t a t e n T o n i S a n t a m a r í a
d'Albesa, i el seu company Josep

Llobera ha fet una tirada perfecta
de 90 punts, 9 bitlles de 9 tirades.

En la final dels jocs escolars es
van veure molt bones actuacions
de la canalla. Els campions han
estat: Alan Cluet de Lleida (cadet
masculí), Paula Curto de Tarrago-
na (cadet femení), Marc Juanjos
de Tarragona (infantil masculí),

Marta Aguilella de
Lleida (infantil feme-
ní), Guillem Borges de
Barcelona (aleví mas-
culí), Aroa Cluet de
Lleida (aleví femení),
Martí Misas de Barce-
lona (benjamí mascu-
lí) iMaria Font de Llei-

da (benjamí femení).
Amb aquests resultats, es va

veure el bon estat de forma i alt
nivell que han assolit els nostres
esportistes �
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L'Albesaassoleixel seu
cinquètítol consecutiu
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E lpassat dimecres 11 de juliol
va començar a Marbella la
fase final del Campionat

d'Espanya de Frontennis en la mo-
dalitat de pilota olímpica, tant en
categoria masculina com en feme-
n i n a , q u e c l o u r à
aquest diumenge.

Catalunya està re-
presentada pel Club
TenisKey iel ClubNa-
tació Terrassa en ho-
mes i per la Unió Es-
portiva Asvever i el
Tenis Key en catego-
ria femenina.

La trajectòria esportiva de Cris-
tina Palmero i Judith Campoy, del
Club Tenis Key, ha estat realment
fructífera per a la pilota catalana.

Campiones de Catalunya
Aquestes jugadores, que formen

parella des de l'any 1995, han que-
dat campiones de Catalunya cinc
temporadesseguides is'han conso-
lidat com el duet més compenetrat
i amb més bon joc en tots els cam-
pionats regionals disputats. Totes
dues han arribat a participar en la
lliga masculina degut al seu alt

nivell de joc i per no
tenir rival en la seva
categoria.

A més, han partici-
pat en el Campionat
d'Espanya de manera
consecutiva des de
l'any 1995, aconse-
guint els darrers anys

(1998-1999-2000), la quarta plaça.

Una trajectòria brillant
Al jugar-se la competició aquest
any en frontó de 36 metres, és el
moment ideal per a rematar bri-
llantment la seva carrera esporti-
va, aconseguint el títol en joc �

PILOTA Al Campionat d'Espanya de frontennis

Palmero-Campoy, un
duet que aspira a tot

Cristina Palmero i Judith Campoy, dues jugadores amb una gran trajectòria

Totes dues han
arribat a
participar en la
lliga masculina
degut al seu alt
nivell de joc

Vista del Parc de Torre
Roja de Viladecans,
que ha acollit la
sisena edició del
Campionat Nacional
de Bitlles Catalanes i
la fase final nacional
dels Jocs Escolars,
corresponent al curs
2000-2001, amb gran
èxit de participació �

La medalla
d'argent va ser
per al Club de
Bitlles Can
Folguera de
Santa Perpètua


