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IV CAT

Catalunya i Holanda, en la
categoria sub'19, es van en-
frontar en un partit on la

selecció local va mostrar un alt
nivell i va plantar cara als holan-
desos. Al començament del partit,
tot semblava possible i durant el
p r i m e r q u a r t d ' h o r a n o
s'observaven gaires diferències
entre les dues seleccions. Va ser a
partir del minut 17 que un parcial
de 0 a 2 va permetre als holandes-
os avançar–se al marcador per un
clar 1 a 4.

La defensa local era efectiva i en
atac, tot i elsnervis i la inexperièn-
cia, s'aconseguien bonesoportuni-
tats. El segon quart d'hora de par-
tit va acabar amb un ajustat 2 a 3
que posava un 3 a 7 encara espe-
rançador al descans.

A la segona meitat, ja van arri-
bar les diferències. Els holandesos
van començar amb millor ritme,
mentre que els catalans es mostra-
ven menys encertats en atac. En
defensa, la pressió també va anar
minvant.D'aquestamanera, els vi-
sitants seguien encistellant amb
regularitat des de totes les posicio-
ns i es distanciaven al marcador.
Al final del partit, 7 a 19.

S'ha de considerar un bon resul-
tatsi tenim en comptelapocaexpe-
riència dels jugadors catalans
sub-19, on la majoria porta poc
temps jugant a korfbal.

Catalunya–Holanda sènior
Molt bon partit dels catalans a

Sant Adrià. Van començar jugant
de tua tua una jove seleccióholan-
desa. La igualtat va ser el més des-
tacable de la primera meitat. Es
va avançar Catalunya amb una
cistella de Meritxell i es va en-
caixar un parcial de 0 a 4 que es va
trencar amb una cistella en entra-
da d'Albert Vidaña i una altra cis-
tella d'Alícia Salvador. Després
d'un intercanvi de cistelles que va
tenir com a protagonistes locals a
Albert Vidaña i a David Guzmán
que van posar el 5 a 6 i l'empat a 6
de llançament de falta.

E n d e f e n s a , l a p r e s s i ó i
concentració permetia eixugar
els holandesos amb un 'four chec-
king' asfixiant, mentre que en atac
tot i que el joc era ràpid i ordenat
les cistelles es resistien. L'últim
període de la primera meitat va
ser per als holandesos i una ciste-
lla al darrer minut d'Albert
Vidaña vapermetre arribar al des-
cans amb un bon resultat de 7 a 11.

A la segona part, l'aspecte físic

va ser determinant i les cistelles
arribaven a poc a poc. Als primers
18 minutsels holandesos van acon-
seguir un parcial d'1 a 3 que els
permetia distanciar-se al marca-
dor.

Amb el 8 a 14 van entrar Carles
Pérez per Roseno García que ha-
via estat l'últim encistellador
català i Marta Flores per una llui-
tadora però desencertada Alícia
Salvador. Una cistella per a cada
equip, la catalana gràcies a un
llançamentllunyà deRaquelVare-
la i un nou canvi. Va entrar Josep
Manuel Castillo per Lluís Rosa i
un nou parcial 1 a 1. Primer una
cistella de Meritxell i al darrer mi-
nut el 10 a 16 definitiu de penal per
Holanda.

El resultat global d'aquest en-
frontament ha estat del tot posi-
tiu. Per una banda començar a do-
nar experiència internacional als
jugadors joves, alguns d'ells amb
possibilitat d'entrar a la llista de
cara al Campionat del Món que es
disputarà al novembre de l'any vi-
nent a Holanda. Pel que fa a la
selecció absoluta, començar a tre-
ballar de cara a aquest Mundial.

S'han mantingut converses per
poder establir ja una data per a
l'enfrontament Holanda-Catalun-
ya a terres holandeses durant la
Setmana Santa de l'any 2003, així
com la participació de la selecció
sub-19 a la Junior World Cup,
Campionat del Món oficiós de la
seva categoria �

UNIÓ DE FEDERACIONS

E ls passatsdies 2i3 denovem-
bre es va celebrar a Barcelo-
na el 15è TorneigInternacio-

nal "Ciutat de Barcelona" de Beis-
bol que aquest any comptava amb
la presència dels següents equips:
Puc de París, Rimini d'Itàlia i la
selecció catalana.

La selecció s'assegura la final
Els encontres vanser molt interes-
sants ja que tots els equips compta-
ven amb un bon nivell. El dia 2, la
selecció catalana es va assegurar
jugar la final, després de derrotar
el Puc de París i seguidament el
Rimini. La final del dia 3 va ser

molt emocionant, ja que van arri-
bar empatats al final del partit i es
van haver de disputar quatre
pròrrogues per poder desfer-se
l'empat. En el 4t temps extra, el
Rimini italià va fer una correguda
que semblava que seria mortal
per a l'equip català, però el bon fer
dels jugadors va aconseguir no so-
lament empatar, sinó fer una co-
rreguda més que sentenciava el
partit. El resultat d'aquesta final
va ser: Catalunya 4, Rimini 3.

En lafinal, es va comptar amb la
presènciade Josep Maldonado, se-
cretari general del Consell Català
de l'Esport �

KORFBAL Es vanenfrontar totesdues seleccions en categoria sub'19 i sènior

Doble encontre amistós,
Catalunya - Holanda

E l passat dissabte, dia 26
d'octubre, la Federació Cata-
lana de petanca va celebrar

una jornada festiva amb l'acte de
lliurament de trofeus i premis co-
rresponents a la temporada
2001-02.

L'acte, que es va celebrar a
l'Hotel Barceló-Sants, va congre-
gar més de 600 persones, encapça-
lades per Glòria Pallé, directora
del Consell Català de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, David
Moner, president de la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalun-
ya i Octavi Manso, representant
de l'Ajuntament de Barcelona.

L'esdeveniment tenia com a fi-
nalitatpremiar els clubs iesportis-
tes que han destacat als diferents
campionats que s'han disputat al

llarg de tota la temporada, la Lliga
Catalana, la Lliga Provincial, el
Campionat de Catalunya de
Clubs, la fase prèvia al Campionat
d'Espanya i la Copa President.

Cal destacar la placa d'honor i
insígnia d'or que la Federació va
atorgar a Maria José Díaz Gutié-
rrez pel seu gran èxit en aquest
any 2002, proclamant-se campio-
na del món. Els joves campions
d'Espanya, en la categoria juvenil,
van ser aclamats amb gran entu-
siasme per tots els presents a
l'acte.

També van rebre medalla
d'argent i diploma aquells clubs
que enguany han fet 25 anys com a
commemoració per la seva
trajectòria i afi l iació a la
Federació �

PETANCA L'acte va congregarmésde600persones

Lliurament
detrofeusde la
FederacióCatalana

BEISBOL Laprova va comptar enguanyamb lapresència dels següents equips: PucdeParís, Rimini d'Itàlia i la selecció catalana

La selecció guanya el Trofeu Ciutat de Barcelona


