
Viernes 20 de diciembre de 2002 Mundo Deportivo

X CAT

CK L'AUTÒNOMA: Lluís Rosa, Dani
Vidaña, Rosendo García, Marta
Flores, Montse Cortés i Raquel
Varela
SLKC: David Guzmán, Cristina
Visconti, Alícia Salvador, Xavi Vidal
MAURINA ARDERIU: Josep Manuel
Castillo, Juanjo García, Meritxell
Arderiu
UNIVERSITARIS AGUTEX: Carles
Pérez i Albert Vidaña
UK SANT ADRIÀ: Glòria Santos
ALEXANDRE GALÍ: Bez de Mora

UNIÓ DE FEDERACIONS

Aquest diumenge, 22 de des-
embre, a les 12'30 h, i orga-
nitzat per la Unió Catala-

na de Korfbal i la col·laboracióde
l'Editorial Baula, la selecció cata-
lana disputarà un partit amistós
contra la selecció de França.

El partit es jugarà dins del tor-
neig 4x4 de promoció que organit-
za el C.E. Valldèmia Maristes, per
tant es disputarà al pavelló de
l'escola Valldèmia de Mataró.

Serà el primer cop que aquestes
dues seleccions juguin un partit,
tot i ser amistós. De fet, la selecció
francesa no es va poder classificar
per al darrer campionat d'Europa
de Seleccions Nacionals de Kor-
fbal, celebrat a Catalunya en-
guany. Darrerament, la selecció
francesa sub-21 s'ha classificat se-
tena al campionat d'Europa de la
categoria, disputat a Portugal. Per
tant, es preveu un partit igualat
on la selecció catalana pugui de-
mostrar la seva major experièn-
cia a nivell internacional (7è al
darrer campionat d'Europa).

El partit servirà de preparació
de la selecció de cara al Campio-
nat del Món, el novembre de 2003 a
Holanda, dins les celebracions del
Centenari del korfbal �

KORFBAL Es jugaràdins del torneig 4x4queorganitza el C.E. ValldèmiaMaristes

Catalunya -França,
diumengeaMataró

Redacció  BARCELONA

E ls jugadors del Club de
Natació Barcelona conti-
nuen imparables en la seva

marxa pel Campionat Nacional de
primera categoria, i el passat dis-
sabte van aconseguir derrotar a
un dels millors del grup, el club
Oberena de Pamplona.

Els catalans, degut a la pluja
que va caure dissabte a Barcelo-
na, van haver de canviar de te-
rreny de joc, i es van traslladar a
les instal·lacions federatives de
Bac de Roda. En paleta amb pilota
de cuir els de l'Escullera van ali-

near Emiliano Sfucka i Carles
Sanz, que jugant amb molta so-
brietat van guanyar per un ajusta-
díssim 35 a 32.

En el partit de pala curta, Carles
Teixidor, delegat del club va tor-
nar a comptar amb la seva parella
franquícia, Ivan Calbo i Àlex Gar-
cía, aquest cop no van jugar un
partit tant complet com vénen
fentdurant tota la temporada, mal-
grat això, el seu bon nivell de joc
els va permetre guanyar un cop
més amb un ajustadíssim 40 a 39.

Una jornada més el club català
continua líder, ja destacat, del seu
grup �

Els jugadors seleccionats

PILOTA - FERRAMENTA Al CampionatNacional

El Natació aconsegueix
una altra gran victòria


