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n Ha arribat el moment que porta-
va esperant tota la temporada el
Club Handbol Amposta. Avui co-
mença, a la capital del Monstià, la
primera de les fases d'ascens que
poden portar l'equip de Marc For-
nós a la Divisió d'Honor femenina.
Campiones del grup B de Primera
Nacional, les catalanes disputa-
ran per cinquena temporada con-
secutiva aquestes fases, que mai
no han pogut superar. Però en-
guany, a diferència de les ante-
riors ocasions, organitzarà un
dels sectors, fet que pot contribuir
positivament a assolir el desitja-
díssim ascens de categoria.

Dins del grup I, l'Amposta
s'haurà de veure les cares amb el
Saludde Tenerife (terceres delma-
teix grup que les catalanes a la
lliga regular), el San Sebastián de
los Reyes madrileny (segones del
grup C) i el Promociones Paraíso
càntabres (campiones del grup A).

Tant l'equip canari com el càn-
tabre són vells coneguts del CH
Amposta. Les tarragonines s'han
enfrontatdues vegadesambel Pro-
mociones Paraíso en fases
d'ascens, sempre amb notícies ne-
gatives per a les nostres represen-
tants. La temporada 2004/05 van
perdre 30-21, mentre que l'any se-
güent el resultat va ser de 29-24.
Millors notícies porten els enfron-
taments amb el Salud de Tenerife.
La temporada passada, en la fase
d'ascens, les catalanes van supe-
rar les canàries per 35-34, mentre
que aquest any ja s'han enfrontat
dues vegades més.

En el precedent del partit dispu-
tat a Amposta, les de Marc Fornós
van superar el seu contrincant
perun esperançador 40-28.A Tene-
rife, però, el resultat va ser de
33-29 favorable al Salud.

El sistema de competició
d'aquesta primera fase d'ascens se-

rà el de lligueta de tots contra tots
a una sola volta.

Un petit avantatge
Calremarcar, però, que l'Amposta
es veu beneficiat per la novetat
introduïda aquest any per la Fede-
ració Espanyola. I és que els pri-
mers de grup arriben a aquesta
competició amb 2 punts a la butxa-
ca (cas de l'Amposta i el P. Paraí-
so); el segon de grup entra amb 1
punt (SS de los Reyes); i el tercer
passa sense punts (S.Tenerife).

A la segona fase passen els dos
primers de grup, on arrosseguen
els punts sumats contra el rival
directe que també accedeixi a la
fase d'ascens final. Els partits es
disputaran al Pavelló Municipal
d'Amposta i l'equip local debuta
divendres amb el S.Tenerife (20
h); dissabte s'enfrontarà amb el SS
los Reyes (19 h); i diumenge, al
P.Paraíso (12 h) B
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L'Amposta afronta a casa l'ascens
a la Divisió d'Honor femenina

n El korfbal català ha assolit el
seu millor resultat en un Mundial
júnior, en assolir, el passat cap de
setmana a Leeuwarden (Holan-
da), la cinquena posició en la com-
petició. La selecció sub-19, dirigi-
da per Rosendo García, va guan-
yar sis dels vuit partits que va dis-
putar, tot destacant els triomfs
ambrivalsde gran entitatcom Ale-
manya, Rússia o Portugal.

Tothom era conscient que el
combinat català tenia molta quali-
tat enguany, però el fet d'haver
quedat enquadrats en el grup més
dur de la primera ronda i ser
l'única selecció que jugava quatre
partits el primer dia
erenobstacles impor-
tants. Però res va po-
der aturar l'equip de
Rosendo García. En
el primer partit, da-
vant Alemanya, els
catalans van demos-
trarde què eren capa-
ços i van vèncer per 9
a 8. Davant Rússia,
un altre os dur, Cata-
lunya encara va pa-
tir menys i va guan-
yar per un clar 13 a 8.
Amb aquests resul-
tats els catalans van
voler plantar cara a
Bèlgica, que final-
ment seria subcam-
piona, i ho van aconseguir mante-
nint-se en tot moment al partit, tot
i que en els darrers minuts els bel-
gues van ampliar la distància fins
a l'11-5. L'últim partit era davant
un altre dels favorits, Taiwan, una
selecció que havia ficat 35 cistelles
a Polònia, que va imposar la seva
velocitat i joc físic (4-9).

La segona jornada era molt més
relaxada amb només dos partits i,
a priori, sense gaire dificultats per
als quadribarrats. I així va ser. Els
jugadors van demostrar la seva
superioritat davant Romania, sen-
se encaixar cap cistella, fet que
només van aconseguir en tot el
torneig els catalans, i guanyant
per 11 a 0. El mateix van fer davant
Polònia, equip al que van derrotar
per un contundent 5 a 10. Amb
aquests resultats, Catalunya es

classificava tercera per darrere de
Bèlgica, primera en derrotar, en
un emocionant partit, Taiwan.

El primer rival de diumenge era
el quart de l'altre grup, Índia, un
rival complicat que, amb un joc
força anàrquic, ja havia derrotat
una selecció potent com la Repú-
blica Txeca. Però els catalans van
dominar el partit, fent-se forts en
defensa, controlant 7 a 9.

Duel contra Portugal
La final per la cinquena i sisena
posició seria un duel ja tradicio-
nal en el korfbal europeu: Catalu-
nya contra Portugal. Els veïns ha-

vien fet un torneig de menys a més
i eren un equip molt físic amb un
parell de jugadors de gran quali-
tat. El partit no va començar gens
bé, però van remuntar i empatar
el duel a 4en el darrerminut. Toca-
va jugar la pròrroga a gol d'or.
Ambdós equips van encistellar en
els seus atacs. A partir d'aquí, el
que fiqués guanyava, i van ser els
catalans els que ho van fer en el
seu tercer atac; i es van endur una
magnífica cinquena plaça.

Cal destacar la gran actuació
col·lectiva de la selecció, en què
van aconseguir fer punts 12 dels 14
jugadors convocats, tot sent Berta
Alomà amb 13 cistelles la màxima
anotadora de l'equip. Els campio-
ns van ser novament els amfitrio-
ns, Holanda, màxima potència en
aquest esport B

n El jugador del RCT Barcelona,
Oriol Roca, primer favorit de la
competició, s'ha proclamat cam-
pió de Catalunya cadet en impo-
sar-se en la final al tennista del CT
Barcino, Josep Font, vuitè cap de
sèrie, per 6-1 i 7-5.

Pel que fa a la competició feme-
nina, la final la van disputar dues

jugadores del CT Barcino. La vic-
tòria final i el títol van ser per a
Garbiñe Muguruza, vuitena cap
de sèrie, que va superar Andrea
Lázaro, cinquena favorita, per un
marcador de 6-3 i 6-1.

El campionat es va disputar a
lespistes del Club Tennis Tarrago-
na B

TENNIS

Oriol Roca i Garbiñe Muguruza, millors cadets
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Catalunya sub-19 assoleix el millor
resultat en un Mundial júnior


