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VI CAT

Taurons i Fufals es
disputen la final

Campionatde
Catalunya juvenil
per equips
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E l passat cap de setmana es
va disputar l'Open Nacional
Marconi, patrocinat per la

marca BLACK KNIGHT i HI-TEC
amb més de 80 raquetes que van
protagonitzar un gran espectacle.
Sota la direcció del jutge àrbitre
Seti Herrero, es van disputar dues
categories, la masculina i la feme-
nina. En categoria masculina la
victòria final va ser per a Albert
Codina del Malibu Esportiu que
va derrotar en la final al seu com-
pany de club Víctor Montserrat.
Ambdós van derrotar en semifi-
nals l'escocès DavidHeath i a Igna-
si Pérez de l'Squash Marconi. La
consolació va ser per a Jordi Cire-

radel CN Sabadell que va derrotar
Nacho Callejas de l'Squash 4.

Victòria de Puigdemont
En categoria femenina la victòria
final va ser per a l'actual campio-
na d'Espanya Olga Puigdemont
que va derrotar Ester Yangües del
Malibu Esportiu. En semifinals
van derrotar respectivament a
Conxi Serrano del Squash Marco-
ni i a Anna Ventura de l'Esportiu
Rocafort. La consolació va ser per
a Andrea Locke del Can Mèlich
Club que va derrotar Marina Pich
de l'Squash Montjuïc.

Destaquem que aquest cap de
setmana es disputa a Santiago de
C o m p o s t e l a e l C a m p i o n a t
d'Espanya per equips �

ESQUAIX A la prova van participar més de 80 raquetes, que van protagonitzar un autèntic espectacle

OpenNacionalMarconi
FUTBOL AMERICÀ

Les semifinals de la primera Lliga Alfa
5 de Flag són força emocionants. En el
primer partit, els Fufals van vèncer
uns Ruquis que han estat a un gran
nivell durant tota la temporada. El
resultat final 45-38 reflecteix la
igualtat que va haver durant tot el
partit.

Igual de emocionant va resultar la
segona semifinal. Va ser més clara en
el resultat que l'anterior pels Taurons,
encara que els Badgers no ho van
posar gens fàcil a l'equip favorit per al
títol.

Al final, els dos millors equips en la
fase regular disputaran la final
d'aquesta primera edició de la Lliga,
aquest cap de setmana �

ESCACS

El futur dels escacs catalans sembla
totalment assegurat. Un bell
testimoniatge ha estat els Campionats
Juvenils per equips, disputat a
l'Espluga de Francolí (Conca de
Barberà), amb la participació de 40
equips, amb més de 200 jugadors i
jugadores, distribuïts en diferents
categories segons la seva edat,
sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16. Les
diferents divisions s'han disputat pel
sistema suís a cinc rondes, al magnífic
escenari on any rere any es juga el
popular Torneig Obert Espluguí.

La competició, que es disputà el
passat cap de setmana, va ser de gran
qualitat, demostrant l'afany de lluita
dels nens i nenes participants. Els
campions en les diferents categories
van ser: el club La Colmena (sub-10),
el Peona i Peó (en la categoria
sub-12), l'Ateneu Colón (sub-14) i el
Barceloneta (en sub-16) �

E lclubde Polo"Castell deCer-
danyola" ha acollit la VI
Cup Internacional amb la

participació de la selecció catala-
na, amb Joan Olivier, Alejandre
Espada, Ignasi de Camps i Màrius
Herrera júnior; el Reial Club de
Polo de Barcelona, amb Federic
Español, Tomàs Medina, Josep
Frescó i Adrià Mateu; el Bombay,
format per Josep Mayoraz, Fran-
cesc Josep d'Abadal, Marià Coro-
nel i Alexandre Espada; i un equip

alemany, el Die Strolche, amb
FranccescoFucci, Jórg Becke,Ste-
phan Spengler i Mitchel Geigle.

Van arribar a la final, demos-
trant un gran joc, l'equip alemany
i la selecció catalana, i quedà cam-
pió el Die Strolch, que jugà molt
ràpid i desbordà la selecció catala-
na, que finalment, va ser segona
classificada del torneig.

El tercer lloc fou per al Reial
Club de Polo de Barcelona i la da-
rrera plaça l'ocupà el Bombay �

POLO La selecció va demostrar el seu potencial

Granèxitde laVI
CupInternacional

En la seva primera participa-
ció, la selecció de Bulgària
va guanyar el desè Trofeu

Internacional Ciutat de Barcelo-
na d'Halterofília,per davant de Ca-
talunya i Portugal.

Els aixecadors catalans van ac-
tuar a un gran nivell, però al final
no van poder superar una de les
millors seleccions de tot el món. El
resultat final demostra la igualtat
que hi va haver: Bulgària va acon-
seguir un total de 336,48 punts, se-
guits molt de prop per Catalunya
(311,97 punts) i per Portugal
(235,70 punts).

Una de les grans atraccions del
Ciutat de Barcelona va ser

l'aixecador búlgar Nikolai Jris-
tov, campió del món júnior l'any
2000 en la categoria de més de 105
kg. Jristov no va defraudar i va
aconseguir la millor marca de la
competició, tot aixecant un total
olímpic de 420 kg (190 en Arranca-
da i 230 en dos temps).

Entreelscatalans, lamillor mar-
ca va ser la de Miguel Gómez, que
en la categoria de 69 kg va aconse-
guir un total olímpic de 260 kg (120
en arrancada i 140 en dos temps).
Quant als portuguesos, el millor
registre el va aconseguir Alexan-
dre Bras, que en la categoria de 56
kg va aixecar 207'5 kg (92'5 en
arrancada i 115 en dos temps) �

HALTEROFÍLIA Per davant de Catalunya i Portugal

Bulgària guanya el
Ciutat de Barcelona


