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Arriba la LXXVI edició dels Campionats
de Catalunya de Boxa Amateur

UNIÓ DE FEDERACIONS

E l Reial Club de Polo de Bar-
celona acomiadarà la seva
temporada hípica amb el

Concurs de Salts Internacional
"C" que es disputarà a la pista co-
berta del club català aquest cap de
setmana. Aquesta és la segona
ocasió que el RCPB acull una
competiciód'aquestescaracterísti-
ques, especialment dirigida a jo-
ves genets i amazones i cavalls
menys experimentats.

Ja han confirmat la seva
participació més de 200 cavalls i
uns 80 genets i amazones de nou
països: Argentina, Bèlgica, Brasil,
Xile, Espanya, França, Gran Bre-
tanya, Holanda i Estats Units.

Durant tres jornades es disputa-
ran 12 proves –3 complementàries
i nou internacionals- on les alça-
des oscil·laranentre 1,20 i 1,45 m.
La prova reina de la competició, el
Gran Premi, es disputarà el diu-
menge, últim dia del concurs, amb
el Barem AM 5.

Entre els nombrosos partici-
pants que han confirmat la seva
a s s i s t è n c i a , d e s t a c a l a
participació dels genets olímpics
Juan Antonio de Wit, Luis Esco-
bar, Patricio Maldonado i Ángel
Cerdido. Carlos Catalán, Estrat
Mateu i Margaret Goyoaga enca-
pçalen la participació de genets i
amazones catalanes.

S a n t i a g o V a r e l a s e r à
l'encarregat de dissenyar els
traçats de les diferents proves, on
la principal dificultat es troba en
l'estretor del recinte, notablement
inferior al d'una pista oberta, com
ho és el recinte olímpic del Reial
Club de Polo de Barcelona. Ad-
junts al director tècnic estaran Ja-
vier Trenor i Elena Boix.

Les diferents proves comença-
ran tots els dies a les 9 hores i es
prolongaran, ininterrompuda-
ment, fins a les 21 hores. L'accés a
la competició és gratuït �

Aq u e s t d i s s a b t e e s
c o n e i x e r à e l p r i m e r
campió de la temporada

2002-2003 de Korfbal. Serà l'equip
que s'emporti la Copa, l'equip que
guanyilafinal isucceeixi a laMau-
rina Arderiu, actual campió.
Només poden ser dos equips,
l'Autònoma o el Sant Llorenç.

L'enfrontament es disputarà al
pavelló de Roquetes (Vilanova)
demà dissabte, 14 de desembre, a
partir de les 13'45. Serà el primer
enfrontament d'aquests dos
equips en la present temporada.
Un partit de ben segur calent si

tenim en compte que estem par-
lant de dos dels màxims favorits a
lluitar per la lliga i dos dels clubs
més importants de Catalunya. No
és casualitat que les seves planti-
lles siguin la base de la selecció
catalana. A Vilanova es veuran
les cares companys quan es juga
defensantla senyera com Lluís Ro-
sa, Rossend García, David Guz-
mán, Montse Cortés, Alícia Salva-
dor, Raquel Varela, Marta Flores,
Cristina Visconti, i Dani Vidaña,
entre d'altres. És a dir, serà el duel
entre dues grans plantilles que es
coneixen molt bé �

KORFBAL L'Autònoma i el Sant Llorenç se la juguen
demàdissabte al pavelló deRoquetes (Vilanova)

Forta emoció per assolir el
primer títol de la temporada

Avui divendres, dia 13 de desembre, a
les 22'30 hores, al Pavelló de les Peses
de Terrassa, es disputaran les finals
del Campionat de Catalunya
d'enguany de les categories lleuger,
wèlter, superwèlter, mitjà,
semipesant i pesant. El programa és el
següent: en la categoria de 60 kg
s'enfronten Rafael Vives (Badalona)
contra Pere Burot (Mataró); en 67 kg,
Ernest Veiga (Manlleu) contra Àlex
Rafecas (Rogent); en 71 kg, Xavier
Monedero (Sabadell) contra Josep M.
Toneu (Manlleu); en 75 kg, Jordi Clavet
(Badalona) contra Jordi Tadeo
(Sabadell); en 81 kg, Joan Carles

Muntané (Rogent) contra Gabriel
Giménez (Mollet); i en 91 kg, Emili
Núñez (Granollers) contra Carles Roig
(Girona) �

HÍPICA Ja s'han inscrit nounacions a l'Internacional "C" del Reial ClubdePolo

Massiva participació
en el Concurs de Salts


