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CABLEWAKEBOARD

Programació

Tot a punt per al Campionat de Catalunya

Properes emissions: el Campionat
de Catalunya menors per parelles de
pàdel, el Campionat de Catalunya de
cablewakeboard d’esquí nàutic i l’Open
Catalunya de físic-culturisme.

Per cinquè any consecutiu l’Olímpic Cable Park acull el Campionat de Catalunya de
Cablewakeboard 2017. Els 200 punts en joc per al rànquing internacional el fan més
interessant. Situat en el Canal Olímpic de Catalunya l’OCP ofereix unes immillorables
instal•lacions a només 5 minuts del poble i la platja de Castelldefels amb una gran
oferta d’allotjament al seu voltant.

judo ► Nou èxit de la judoka

Lapuerta puja al podi
europeu de Màlaga

Lluita
COncentració
al car

Concentració de la
selecció espanyola
sub23 al CAR
de Sant Cugat
amb motiu de la
preparació de la
temporada 2017-18.
L’equip, encapçalat
pel seleccionador
gallec Pablo
Pintos, va escollir
Barcelona amb
previ acord amb
la Federació
Catalana de Lluita,
qui compta amb
un gran nombre i
nivell de lluitadors
en la modalitat de
lliure olímpica.

E

ric Peña, Mireia Lapuerta, Jordi Xancó, Eduard
Xargay, Marta Also i
Oriol Subirana són els 6 judokes catalans que aquest cap de
setmana han participat a la Copa
d’Europa de Màlaga, que un any
més ha organitzat la Federació
Espanyola de Judo amb la supervisió de la Unió Europea de Judo.
Durant tot el cap de setmana, uns
320 judokes de prop d’una trentena de països es van donar cita
a la localitat andalusa per prendre part en aquesta nova prova
del circuit europeu. Els esportistes catalans van aconseguir una
medalla de bronze de la mà de
Mireia Lapuerta, a -48 kg, que
es va estrenar com a medallista
en una competició internacional
absoluta.
Lapuerta va disputar quatre
combats en què es va desfer de
les representants nord-americana i espanyola en els dos primers
enfrontaments; va caure a semifinals davant de la francesa Lucile Duport i es va penjar el bronze
en vèncer la belga Ellen Salens.
Nou èxit de l’esportista amb el
millor palmarès de tota la història del judo català. La del Masnou s’ha guanyat a pols aquest
estatus. La seva llista de rècords
és inacabable: és la primera ca-

més
notícies

Mireia Lapuerta, lluint la medalla // gabriel juan (E.j.u)

talana que guanya un campionat
d’Europa, la primera espanyola
que aconsegueix el número 1 del
rànquing mundial júnior (categoria -44 kg) i també és pionera
a penjar-se medalles a les Copes
europees.
Menys sort van tenir la resta de
judokes catalans: Marta Also va
acabar en 9è lloc a -52 kg men-

tre que Eric Peña (-66 kg), Oriol
Subirana (-60 kg), Eduard
Xargay (-73 kg) i Jordi Xancó (-81 kg) queien en els combats d’eliminatòria sense arribar
als combats per medalla en una
competició marcada per un alt nivell amb presència de grans noms
del judo internacional, entre ells,
algun medallista olímpic.

gim. rítmica
a punt la copa
catalana
El Pavelló del Nou
Congost de Manresa
acull la 3a Fase de
la Copa Catalana
de conjunts
tardor, nivells
IV-V/VI-VII-VIII de
gimnàstica rítmica.
La competició,
organitzada per la
Federació Catalana
de Gimnàstica amb
la col•laboració
del Club Rítmica
Ateneu Manresa, se
celebrarà diumenge
a partir de les 9h.

KICK-BOXING ► Trofeu Costa Brava

Espectacle a Lloret
▄ Les expectatives es van complir amb escreix en el Trofeu Costa
Brava de kick-boxing, ja que el nivell
dels argentins, francesos i catalans
que van competir va ser excel•lent.
Els estrangers van venir amb una
gran condició física que els van permetre mantenir un ritme de baralla
alt i sostingut durant tots els combats. Els catalans van mantenir la
pressió i també van accelerar en
moltes ocasions, lluitant tant en la

llarga distància de les cames, com a
la mitjana i curta amb un gran boxa
i tècniques de genoll.
Entre els combats, destacar
l’espectacular la baralla d’Eduardo
del Prat enfront de Pedro Tarifa
on va guanyar per punts el primer
en una decisió dividida dels jutges.
També mencionar la victòria de Rafa Espanya per KO sobre Alexander
Becerra gràcies a les seves tècniques de genoll.

hípica

Jordi Castello i Ramon Resclosa, or en
el Campionat de Catalunya d’Enganxes
▄ Amb un bon nombre de participants es va celebrar durant el
cap de setmana el Campionat de
Catalunya d’Enganxes 2017 en les
categories de Troncs i Llimoneres.
El Pòdium en Llimoneres va estar format per Jordi Castello, seguit de Cristina Freixedes, plata,
i Josep Sayols, que es va adjudi-

car el bronze. Ramon Resclosa es
va penjar l’or en la categoria de
Troncs; seguit de l’argent d’Àlex
Pujadas, mentre que Joan Freixas
va ser bronze.
Al mateix temps que el campionat, es va celebrar una prova Open
de Llimoneres, on Jordi Sureda va
ser el guanyador.
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