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ANUNCIS OFICIALS

Proclamats els campions de Catalunya de kyus
❖ Judokes de grau inferior a Cinturó Negre d’arreu de Catalunya i
nascuts a partir del 1999 van participar dissabte passat al Campionat
de Catalunya de Kyus, que va tenir
lloc al Pavelló de les Llars Mundet. Es tracta de la darrera prova
d’enguany en aquesta categoria
que en molts casos permet que
alguns esportistes s’estrenin en la
competició per primer cop.
En categoria femenina es van
agrupar els participants en tres pesos: -52 kg, -63 kg i -70 kg. Mariona Oms (Judo Cardedeu), Fernanda
Mendoza (Judo Danes) i Cristina
Ortega (Yawara) es van proclamar
Campiones de Catalunya de kyus en
les seves respectives categories.

Pel que fa als homes, es van distingir els esportistes de cinturó

BÀSQUET A CAVALL

entre groc i verd i els ja més experimentat de grau blau i marró. En el

primer del grups, les medalles d’or
se les van penjar Miquel Silvestre
(Judo Club Hospitalet) a -60 kg, Vasiko Guliashvili (Yawara) a -66 kg,
Miguel Freitas (Judo Danes) a -73
kg, Miquel Vega (Judo Barberà) a
-81 kg, Axel Barnes (Pineda) a -90
kg i Pablo Martinez (Pineda) a +90
kg.
En el segon grup, Julian Pogrirca (Louis) a -60 kg, Daniel Fernández (Judo Club Hospitalet) a -66
kg, Gorka Salgado (NT Barcelona
Nord) a -73 kg, Ruben Gomez (Judo
Montserrat) a -81 kg, Guillem Campmajor (Judo Club Hospitalet) a -90
kg i Luis Emilio Saladin (Judo Danes) a +90 kg es van imposar en els
diferents pesos.

BOWLING

Íngrid Julià i Manel Ciero,
campions del 4t Open sènior
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Continua la lluita pel
lideratge femení
❖ El Club Hípic Banyoles va acollir
diumenge passat la 18a jornada
de la Lliga Catalana de Horseball.
Durant la jornada els equips d’elit
femenins es van enfrontar i continuen disputant-se les primeres
posicions.
L’equip femení del CEEC es va enfrontar a les noies de l’Hípic GT de Vic.
L’equip del CEEC va anar per davant al
marcador durant tota la primera part,
però en els últims minuts l’equip
de GT va reacciona i va aconseguir
encistellar, finalitzant el primer temps
amb un resultat de 4 a 2 a favor de les
de Cardedeu. La segona part va servir
perquè aquestes agafessin avantatge, i
el
partit
va
acabar
amb
un 7 a 4 en el marcador.
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Durant la jornada també es van enfrontar les noies del CH Banyoles contra
les de l’equip d’Alforges. Les de Banyoles, conscients que no poden deixar
perdre cap punt si volen aconseguir
emportar-se la lliga, van imposar-se de
manera contundent durant tot el partit. La primera part va acabar amb un
7 a 0 al marcador. Durant la segon
part, i amb un partit ja quasi bé decidit, les noies d’Alforges van aconseguir
anotar dues cistelles. El partit va finalitzar 11 a 2 a favor de les de Banyoles,
que continuen a la lluita pel títol juntament amb les noies de El Serrat de
Moià.
La propera jornada es celebrarà el diumenge 7 de maig a les
instal·lacions de El Serrat de Moià.

❖ Íngrid Julià (Club Bowling Les
Corts de Barcelona) i Manel Ciero
(Club Bowling Barcelona) van ser
els campions de la quarta edició de
l’Open Sènior. La final es va disputar
diumenge passat a les instal·lacions
de Baix Bowling de Sant Vicenç dels
Horts, amb la participació dels 18
millors de les sèries de classificació.
Emocionant final femenina on
Íngrid Julià es va imposar a Glòria
Sala (Club Barcelona) en la darrera partida, per 60 pals. M. Àngels
Sala (Club Barcelona) va completar
el podi.
En categoria masculina final molt
ajustada entre els tres primers, tot i
que Manel Ciero va liderar la competició des de la segona partida su-

perant Joan Creus (Joventut Al-Vici)
per 16 pals. El tercer lloc va ser per a
Jordi Ponsico (Joventut Al-Vici).
La competició l’ha organitzat
l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 amb la col·laboració dels
clubs Joventut Al-vici, Barcelona
i Seven-3 i el suport del Patronat
d’Esports de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Les instal·lacions de Baix Bowling
de Sant Vicenç dels Horts, van acollir
la competició que ha tingut lloc del
18 al 23 d’abril
El lliurament de trofeus va anar a
càrrec de Ricardo Franco, president
de l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015.

ESQUAIX

Disputat el campionat de
Catalunya sub-13 i sub-17 mixt
❖El CN Sant Andreu va acollir, dissabte passat, el Campionat de Catalunya sub’13 i sub’17 mixt, amb la
presència de més
de 30 jugadors i
jugadores provinents d’11 clubs
diferents de Catalunya.
En categoria
sub’13 Philip Gerogiev (Club Ciudad Diagonal) es
va endur el títol
després de derro-

tar a la final Hugo Lafuente (Squash
Malgrat), mentre que el podi el va
completar Joan Serna (Esportiu Rocafort).
A sub’17 Pablo
Dolz (CN Sant Andreu) va ser el campió a l’imposar-se
en la final a Nacho
Fajardo (Esquaix
Igualada). La tercera posició final va
ser per a Pol Rami
(Nick Spa&Sport de
Barcelona)

FEDERACIÓ CATALANA DE
PETANCA
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA
D’acord amb l’article 62 del Decret 58/2010, de 4 de
maig de 2010, de les Entitats Esportives de Catalunya,
en relació amb l’article 61.a) i 61.c) del mateix cos legal, i
l’article 59 dels Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA DE
PETANCA, la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA
DE PETANCA té l’honor de convocar-lo a l’Assemblea
General Ordinària pel dia 3 de juny de 2017 a les 9:30
hores en primera convocatòria i a les 10 h. en segona
convocatòria, a la Sala d’Actes de la Federació Catalana
de Bàsquet, Rambla Guipúscoa, 27 de Barcelona, amb
el següent:
ORDRE DEL DIA
Informe del President.
Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per
l’aprovació de l’acta, si s’escau, d’acord amb l’article
66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de
Catalunya.
Ratificació de càrrecs, si s’escau.
Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les
activitats de l’exercici vençut.
Aprovar, si s’escau, els comptes anuals de l’exercici
econòmic 2016.
Aprovar, si s’escau, el pressupost econòmic de la
Federació Catalana de Petanca, per a l’exercici 2017.
Aprovar, si s’escau, el Pla General d’Actuació Anual i el
Calendari Esportiu Oficial de la Federació Catalana de
Petanca, per l’any 2017.
Aprovar, si s’escau, les noves quotes establertes pel
pagament de les llicències.
Normatives i reglaments.
Precs i Preguntes.
NOTA: La informació relativa als punts de l’ordre del dia,
estaran a disposició de tots els membres a les oficines de
la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA, dins de l’horari
habitual, des del moment d’aquesta convocatòria.
Barcelona, a 3 de maig de 2017
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA

FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA 2017
Segons la resolució presa a la reunió de la Junta Directiva
d’aquest Federació Catalana d’Handbol (FCH), celebrada
el dia 25 de març de 2017, i segons el que preveuen els
articles 31 i 33 dels Estatuts que regeixen aquesta FCH,
us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de la FCH
que se celebrarà el proper dissabte 20 de maig de 2017 a
les 8:30 hores en primera convocatòria i a les 9.00 hores
en segona convocatòria al Teatre Casal d’Agramunt (Pl.
Mercadal, 7 – Ronda dels Comptes d’Urgell, s/n d’Agramunt
(Lleida).
L’Assemblea es desenvoluparà d’acord el següent
ORDRE DEL DIA
Informe del President de la FCH
Elecció entre els membres de l’Assemblea de dos
interventors per aprovar, per delegació, l’acta juntament
amb el President i el Secretari de la FCH.
Ratificació, si s’escau de la provisió dels càrrecs de la Junta
Directiva de la FCH.
Informe d’auditoria de l’Exercici Econòmic 2016.
Examen i aprovació si s’escau dels comptes auditats del
2016.
Examen i aprovació, si s’escau, de la Liquidació de l’Exercici
Econòmic 2016.
Examen i aprovació, si s’escau de l’informe d’activitats
del 2016.
Examen i aprovació, si s’escau, de les Propostes presentades
pels Assembleistes i per la Junta Directiva de la FCH.
Examen i aprovació, si s’escau, del Calendari Esportiu
2017-2018
Examen i aprovació, si s’escau, del Projecte d’Actuació
de 2017
Informe sobre els nous projectes de la FCH per al període
2017-2018
Examen i aprovació, si s’escau del Pressupost per a l’Exercici
Econòmic 2017.
Nomenament dels senyors auditors dels comptes anuals
de l’exercici 2017.
Torn obert de paraules.
Queda obert el termini de presentació de propostes
fins el dia 5 de maig de 2017, fent-se avinent que només
s’admetran a debat aquelles propostes que, dins del termini
indicat, siguin presentades per escrit i que tinguin el suport
del 10% del total d’afiliats o bé siguin presentades per
la Junta Directiva de la FCH, segons el que disposen els
Estatuts de la FCH.
Atentament, Gabriel Teodoro Lara, Secretari
Sant Joan Despí, 20 d’abril de 2017

