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Paula Roset queda a les portes de la
medalla en l’europeu cadet
❖Paula Roset va ser l’única representant catalana al Campionat
d’Europa cadet disputat a Kaunas
(Lituània), on hi van participar 430
judokes de 42 països.
La vigent Campiona d’Espanya
cadet de -48 kg i número 10 del
rànquing mundial arribava a la cita
després d’una excel·lent temporada
en què, a més del títol de campiona nacional, s’ha penjat 3 medalles
d’argent en proves del circuit europeu.
La judoka del Masnou partia com
a cap de sèrie i en primera ronda es

va desfer de la italiana Sara Russo.
Posteriorment va derrotar la bielorussa Yana Makretskaya i ja a semiﬁnal no va poder superar a l’actual
líder del rànquing mundial, la sèrbia
Andrea Stojadinov. Finalment, en el
combat per la medalla de bronze,
Roset es va quedar a les portes del
podi en caure davant l’italiana Chiara Palanca.
Cinquena posició per a Roset, que
suma d’aquesta manera un bon grapat de punts que li permetran seguir
escalant places en el rànquing mundial, on ara ocupa el Top-10.
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Properes emissions
Solta Internacional de Barcelona de coloms missatgers
Campionat d’Espanya aleví,
infantil i cadet de rem
Campionat de Catalunya benjamí de waterpolo.
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El Circuit Bronze Head tanca el cap de setmana amb
quatre proves
❖ El Circuit Bronze Head de pàdel va
tancar el cap de setmana un total de
quatre proves disputades en diferents
punts del territori català.
El Bronze del Club Spartans Pàdel
Calafell va coronar com a vencedors
Sergio Bursa i Ivan Garri a primera
masculina, i Aura Font i Billie Lou a
primera femenina. Font-Lou es van imposar a Albanta León i Lidia Vidal per
6/3 i 6/2. En homes Bursa i Garri van
derrotar a la ﬁnal per 6/0 i 6/2 a Pau
Collado i Joel Fernández.
Pel que fa al Bronze del Set Cambrils, Albert Viñas i Daniel Galiano a
primera masculina, i Ainara Pozuelo i
Carlota García a primera femenina són

els guanyadors. Viñas i Galiano es van
imposar a la ﬁnal a Alex Casas i Marc
Romans per 6/4 i 6/3. En noies Ainara
Pozuelo i Carlota García van resoldre
per 6/1 i 6/4 a Sara Fuentes i Marta
Fuentes.
Els campions del Bronze jugat al CN
Sant Cugat són Sergi Mullor i Daniel
Huerta que van guanyar per 6/2 i 6/0 a
Arnau Riba i Dani Ollé. En noies Queralt
Puig i Mireia Recasens van imposar-se
per 3/6, 6/4 i 6/4 a Berta Vila i Alexandra Mena.
A Cornellà, el Bronze disputat al Club
Pàdel Cornellà va deixar com a guanyadors masculins Òscar Tupayachi i
Jaume Santo després de derrotar per
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6-1 i 6-0 Xavier Gimferrer i Borja Fano.
En fèmines, Martina Camorani i Sandra

Bellver es van imposar per 6/3 i 6/1 a
Cristina Montolio i Anna Martínez.

El CB Viladecans revalida el títol
de campió de Catalunya sub-18
❖El CB Viladecans es va endur el
65è títol de campió de Catalunya sub’18 després de derrotar al
Play-off final el CB Barcelona per
3-19 en el primer partit disputat al Municipal de Montjuïc i per
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Onze medalles
catalanes en
el campionat
d’Espanya cadet

BEISBOL

queia derrotat davant el CB Móstoles. A la segona ronda nou empat
del Coral Colón davant el Mostoles,
mentre que el Sant Adrià aconseguia la victòria davant l’Escula
Nacional. Ja a l’última ronda Coral
Colón i Móstoles sumaven una nova
victòria que els donava accés a la
ﬁnal.
Finalment, el Coral Colón va
acabar en la segona posició, aconseguint l’ascens a divisió d’honor,
mentre que el Sant Adrià va pujar al
tercer calaix del podi.

L’Equip 6 de Pedro
Rosell, campió del
41è Gran Premi
Sèniors de Catalunya
L’Equip 6 capitanejat per
Pedro Rosell, amb Enrique
Uriach, Jesús Delgado i Javier
Duran, és el nou campió
del 41è Gran Premi Sèniors
de Catalunya. La cinquena
i deﬁnitiva prova d’aquest
campionat organitzat per la
Federació Catalana de Golf va
ﬁnalitzar al Golf Llavaneres.
L’equip 6 va acumular un total
de 83 punts en l’última prova,
sumant així 397 punts que li
donen el títol.

Dos equips catalans en el
podi de la lliga nacional
de 3 bandes de 1a divisió
❖Les instal·lacions de la seu de la
Federació Madrilenya de Billar van
acollir la fase Play-Off de la 1a divisió de la lliga nacional de 3 bandes.
Després d’una lliga regular organitzada en dos grups de 8 equips
amb un total de 14 jornades, van
arribar al Play-Off els dos primers
de cada grup, entre els quals hi havia els equips catalans SB Coral Colón i CB Sant Adrià.
A la primera ronda el Coral Colón
empatava amb el Madrid Escuela
Nacional, mentre que el Sant Adrià

GOLF

9-2 en el segon, que va tenir lloc
a l’Olímpic. D’aquesta manera el
conjunt dirigit per Edgar Hernández i Jordi Pérez revalida un títol
que ja va aconseguir la temporada
passada.

El Campionat d’Espanya
cadet va ﬁnalitzar a La Nucia
(Alicante) amb un total d’onze
medalles catalanes. Dejan
Ison en mini mosca, John
Anthony Haboc en ploma,
Alberto Carlos Ailisoaie a
mig, Chang Cuiji a lleuger,
Laura Bonals a super lleuger
i Cheyenne Brito a mig es van
penjar l’or; Marcos Aguilar
a gall i Ashley Bourreau a
ploma va aconseguir la plata;
i Jofre Salanova a lleuger,
Arnau Fumado a mig i Nicole
Austria a semi pesat es van
endur el bronze.

