
Viernes 7 de diciembre de 2001 Mundo Deportivo

VI CAT UNIÓ DE FEDERACIONS

El Conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, amb la selecció catalana de korfbal

Redacció  BARCELONA

E l Cros Ciutat de Manresa ha
donat com a resultat que Pol
Guillem (FCB) i Judit Pla

(Integra2) es consolidin com a lí-
ders del Gran Premi Català de
Cros. Tots dos atletes han repetit
l'èxit aconseguit a Vic. D'aquesta
manera, amb la victòria d'aquesta
segona cursa, es perfilen com a
favorits al triomf final.

Més de 900 atletes van disputar

les curses en les diferents catego-
ries que es van celebrar la matinal
del passat diumenge a Manresa.
En categoria femenina la superio-
ritat de la guanyadora, Judit Pla,
va ser aclaparadora. Està clar que
ambaquest inici de temporada Ju-
dit Pla és l'atleta catalana més en
forma. Isabel Eizmendi (FCB), Ro-
sa M. Morató (FCB) i Eva Jiménez
(CA Vic) van quedar en segon, ter-
cer i quart lloc respectivament.

En homes, Pol Guillem va tor-

nar a demostrar que és un atleta
amb un final més potent que els
seus rivals, ja que ha tornat a fer
servir aquesta arma per derrotar
els millors especialistes. Han se-
guit Pol Guillem, Carles Castillejo
(Integra 2), Lluís Mezquida (FCB)
i Àngel Valderrama (FILA DC),
guanyador l'any passat de la pri-
mera edició del GP Català de Cros.

La següent cita és el diumenge
dia 16 amb el XXXV Cros Interna-
cional Ciutat de Granollers �

KORFBAL Signat el contracte entre laUnióCatalanadeKorfbal i la Federació Internacional per a celebrar laprova, del 30demarç al 7d'abril

CatalunyaacolliràelCampionat
d'Europadeseleccionsnacionals
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E l passat cap de setmana va
tenirlloca Terrassalasigna-
tura del contracte que lliga

la Unió Catalana de Korfbal, i la
Federació Internacional de Kor-
fbal,per l'organització delCampio-
nat d'Europa de Seleccions Nacio-
nals, que tindrà lloc a Catalunya
del 30 de març al 7 d'abril. El con-
tracte ha estat signat per Graham
Crafter, membre de l'European
Championship Commitee, i Toni
Jurado, president de la Unió Cata-
lana, a la seu de la UCK.

Abans de la signatura, el senyor
Crafter, juntament amb Jaap
Oud, oficial coordinador de la IKF
per aquest Campionat, van visitar
l'hotel i les instal•lacions esporti-
ves on es disputarà la competició:
els pavellons de la Parellada a
Sant Boi, el de Llefià a Badalona,
el dels Maristes Valldèmiaa Mata-
ró i Can Jofresa de Terrassa.

La visita a les tres primeres
instal•lacions va donar un resul-
tat positiu, i no així el pavelló de
Can Jofresa. Com ja s'esperava, la

superfície de la instal•lació de Te-
rrassa no va passar el control dels
membres de la Federació Interna-
cional pel seu mal estat. La seva

antiguitat i el desgast fan que la
superfíciedeCan Jofresasigui llis-
cant, i sense condicions per acollir
una competició d'aquesta catego-

ria. Per aquest motiu la UCK hau-
rà de llogar una superfície sintèti-
ca per als dies que es disputi la
competició a la seu de Terrassa.

També es va mantenir una re-
unió per discutir els horaris, així
com altres temes relacionats amb
l'organització i control de tot el
que envolta el Campionat. La IKF
era contrària a què la Selecció de
Catalunya jugués tots els dies el
darrer partit de la jornada, sobre-
tot a la segona fase, on els empare-
llaments estan per decidir en fun-
ció dels resultats de la primera.
Això s'ha aconseguit, a excepció
d'un dia, on Catalunya jugarà el
penúltim partit. El Comitè Execu-
tiu de la IKF haurà de donar el
vist-i-plau a aquest calendari per
poder ser oficial.

Els països participants són: Ho-
landa, Bèlgica, Gran Bretanya,
Alemanya, Portugal, Polònia, Es-
lovàquia, República Txeca, Hon-
gria i Catalunya �

ATLETISME Desprésde les seves respectives victòries al Cros Ciutat deManresa

PolGuillemi JuditPlaesconsoliden
comalídersdelGranPremiCatalàdeCros

L'atleta Judit Pla (Integra2) va vèncer a la capital del Bages


