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Les instal•lacions de Bowling
Pedralbes de Barcelona acu-
ll avui divendres el II Encon-

tre Internacional de Bitlles Cata-
lunya-Suècia,organitzat conjunta-
ment per la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya i la Fede-
ració Catalana de Bit-
lles.Suèciaés laprime-
ra potencia europea i
mundial de bitlles pel
que fa a títols assolits i
nivell de joc, i per tant
la seva presència a Ca-
talunya és un privile-
gi per a l'esport català.

Alineació masculina: Mikael
Ahlqvist, Robert Andersson, Pa-
trick Backe, Martin Blixt, Roger
Gustavsson i Mikael Roos. Alinea-
ció femenina: Christel Carlsson,
Malin Glendert, Linda Haglund,
Elisabeth Janson, Eva Jönsson i
Ulrika Nordberg. Els selecciona-
dor suecs seran Magnus Johnson
i Ulf Sandblom, i el l'entrenador

Sten-Åke Nilsson.
La selecció catalana ha estat

campiona d'Espanya en la passa-
da edició i la federació ha volgut
premiar l'esforç dels nostres juga-
dors amb aquest esdeveniment.

Alineació masculina: Josep
Guardia,ToniMorató,Artur Colo-
mer, Daniel Soria i Carles Sans,

e l s c a m p i o n s
d'Espanya. Alineació
femenina: Sandra To-
rrents, Roser Romero,
Teresa Marcé, Pilar
Perales, Cinta Ber-
tran i M. Jesús Carba-
llo. També estan con-
vidatsels millors juga-

d o r s d e l s e q u i p s c a t a l a n s
d'aquesta temporada com Marcial
Ovide, Lluís Montfort i Moisés Pé-
rez.

L'enfrontament culminarà amb
un partit per equips de cinc juga-
dors mixt pel sistema Baker, que
és una prova que resulta molt es-
pectacular i que se celebra per pri-
mera vegada �

BITLLES Al Bowling Pedralbes de Barcelona

Encontreentre
Catalunya iSuècia

Linda Haglund torna amb la selecció sueca. Al costat, Joan Ricart, president de la federació
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La final de la Copa de la Reina
(disputada a Sant Feliu el
passat 10 de març) certifica

el bon moment del waterpolo fe-
mení català. El CE Mediterrani i
el CN Sabadell es van enfrontar
en una final de molta qualitat en
que les vallesanes van repetir el
seu títol de campiones de Copa.
Durant tot el Campionat es va po-
der veure un alt nivell de joc.
Aquesta qualitat, el club de Sants
i les del Vallès l'hauran de fer pre-
valer en les competicions euro-
pees que els dos equips juguen a
partir d'avui i fins diumenge.

Segons Mar Sanromà, directo-
ra tècnica de waterpolo femení de
la FCN, la Copa de la Reina "ens
ha servit per comprovar que el
waterpolo femení català està en
alça, ja que els partits han estat
força igualats i que, a poc a poc,

estem aconseguint tecnificar i mi-
llorar el rendiment de les nostres
jugadores". Sanromà, que entre-
na permanentment un grup de 16
noies al CAR de Sant Cugat, creu
que l'esforç dels clubs per mante-
nir les seves seccions de waterpo-
lo femení "és molt important per-
què cada cop hi ha més clubs amb
equips de waterpolo femení i la
competitivitat fa millorar les nos-
tres jugadores". L'èxit d'aquesta
edició de la Copa de la Reina ha
estat rotund. A la piscina del CN
Sant Feliu es va poder veure un
bon nivell de joc, unes quantes
genialitats de jugadores com: An-
na Ramírez, Mercè Vallès, Sara
Domínguez o la portera Patrícia
del Soto, i les grades plenes a ves-
sar de seguidors d'un esport que ja
és una garantia d'èxit.

Un èxit que ara visita Europa. I
és que aquest vespre els dos
equips catalans CE Mediterrani i

CN Sabadell comencen la segona
fase de les semifinals Europees.

Guanyar les angleses
El Mediterrani juga la Copa LEN i
s'ha de classificar segon per en-
trar a la Final Four. L'equip rus
Skif Moscow és l'actual campió
d'aquesta copa i les de Sants hau-
ran de guanyar les angleses del
City of Sheffield i les russes del
Kinef Kirishi per arribar a la fi-
nal. El Sabadell també necessita
la segona classificació per poder
arribar a la final i haurà de guan-
yar l'equip grec ANO Glyfada, ja
que les russes de l'Uralochka par-
teixen com a favorites per quedar
primeres en aquesta fase semifi-
nal. COPA LEN (Mediterrani. Pis-
cina Sant Jordi). Divendres 15 de
març (20.15hores): Skif Moscow
(Rússia)–Kinef Kirishi (Rússia) ia
les 21.30 hores: Mediterrani–City
of Sheffield (GB) �

WATERPOLO CE Mediterrani i CN Sabadell comencen la segona fase de les semis

Properacita,Europa
El waterpolo femení català va demostrar a Sabadell que està en un bon moment

El païs nòrdic és
la 1a potència
europea i
mundial pel que
fa a títols assolits
i nivell de joc


