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JUDO

Catalunya i València s’enduen el Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona

ORIENTACIÓ

Trofeu Ciutat de Tarragona
n Al voltant de 400 corre
dors i corredores van parti
cipar en la 2a prova de la
Copa Catalana d’Orienta
ció a Peu 2019 i 13a edició
del Trofeu Ciutat de Tarra
gona d’Orientació.
El Montsant Orientació
va voler celebrar els seus
trenta anys en un dels pri
mers terrenys de l’orienta
ció catalana: el Pont del Di
able, un parc ecohistòric
als afores de Tarragona,
l’atractiu principal del
qual és l’aqüeducte romà
de les Ferreres, Patrimoni
de la Humanitat per la
UNESCO, dins el conjunt
arqueològic de Tàrraco.
La cursa, de llarga dis

tància, es va caracteritzar
per uns traçats orientats a
aprofitar al màxim un ma
pa molt condicionat per les
zones poblades i per la den
sitat de la vegetació.
El resultat va ser més
que satisfactori, amb uns
recorreguts que van saber
equilibrar l’exigència físi
ca i tècnica en totes les cate
gories. Tommi Juhani
Tölkkö (BO) i Marta Bruns
(Aligots) van ser els millors
en la categoria absoluta.
La pròxima cita amb la
copa catalana serà el 31 de
març a Prats de Lluçanès,
on es disputarà el Campio
nat de Catalunya de Re
lleus H

n Barcelona ha tornat a ser
la capital del judo estatal.
Dissabte passat s’hi va dis
putar 46a edició del Trofeu
Internacional Ciutat de
Barcelona; un torneig ja
més que consolidat i que un
any més s’ha convertit en
un èxit d’organització i de
nivell, amb judokes arri
bats d’arreu d’Espanya,
França, Andorra i Itàlia.
La competició, que forma
part del circuit de Copes
d’Espanya i rep la màxima
denominació, es va dur a
terme al Pavelló Olímpic de
la Vall d’Hebron.
Catalunya va tenir un pa
per destacat, especialment
en categoria masculina en
què es va endur el Trofeu
gràcies als ors de Giorgi
Bendeliani a 73 kg i Sergi
Salas a 90 kg. En fèmines, la
Comunitat Valenciana va
ser qui va dominar el meda
ller, tot i els dos ors catalans
per part d’Ai Tsunoda a 70
kg i Marta Anton a +78 kg.
Edgar Massanés, Kevin
Bakker
i
Teimuraz
Khachidze es van penjar les
tres plates de la delegació
catalana a 73 kg, 81 kg i 90

kg respectivament.
Céline Tsunoda a 63 kg,
Ana García Jurado a 52 kg,
Miquel Àngel Díaz a +100
kg, Víctor Barrero a 100 kg,
Ruben Mani a 90 kg, Pol

Menchaca a 81 kg, Mihail
Doncila i Luis Veloz a 60 kg
van sumar la resta de meda
lles catalanes: 8 bronzes.
D’aquesta manera, els es
portistes catalans sumen

punts que els permeten
avançar posicions al ràn
quing nacional per tal de po
derse classificar per a la fa
se final del Campionat
d’Espanya Absolut 2019 H

Toti Ribas va haver de re
muntar el 14 a 7 que mostra
va l’electrònic de la Cartuja
al descans, i amb tres assa

jos, premi al gran joc desple
gat a la segona meitat, els ca
dets catalans tornaven a
casa amb 5 punts H

RUGBI

VOLEIBOL

El CV Sant Just, segon
a la Superlliga Júnior
El Voleibol Sant Just, entre
nat per Mariano Singer, ha
finalitzatsegonalaSuperlli
ga Júnior que s’ha disputat
aquest passat cap de setma
na a Guadalajara. Els sis
equips catalans que hi han
participat,dels16totals,han
acabat entre les 10 primeres
posicions a la classificació.
La Superlliga Júnior es la

competició per excel∙lència
del millor voleibol juvenil
espanyol. L’equip del Baix
Llobregat arribava a la final
després d’una competició
excel∙lent. La primera fase
la va acabar com a líder del
grup A, després de guanyar
tots els partits disputats
amb només dos sets en con
tra H

Cara i creu per a les
seleccions catalanes
La quarta jornada del Cam
pionat Autonòmic va deixar
un regust agredolç a l’expe
dició catalana. Mentre la se
lecció catalana S16 va caure
davant Andalusia per 20 a 14
en l’enfrontament que obria
el matí de rugbi, els S18 van
derrotarelsandalusosper21
a 26 en un duel vibrant.
Els infantils de Catalunya
no van tenir el seu millor dia
a Sevilla. El conjunt S16 va

intentar amb determinació
superar la selecció andalusa
dissabte passat, però els lo
cals van defensar a la perfec
ció els atacs catalans i s’em
portaveneltriomf20a14toti
que els quadribarrats van
gaudir d’una darrera ocasió
per capgirar el resultat.
Més feliç va ser el desen
llaç de la selecció S18, que va
suar per superar els seus ri
vals. El conjunt entrenat per

