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n Aquest cap de setmana
tindrà lloc a la capital de la
regió de Nova Aquitània,
Bordeus, al sud de França,
unanovaediciódelCampio
nat del Món de Fisiocultu
risme i Fitness, amb la pre
sència de la selecció
catalana 6 atletes femeni
nes i 13 masculins que llui
taran per col∙locar Catalu
nya al més alt del podi
internacional, com tantes

altres vegades.
La cancel∙lació del Mun

dial que havia de tenir lloc a
l’illa de Guadalupe, i el seu
trasllat a Europa, ha fet pos
sible ampliar les places dis
ponibles a la delegació cata
lana fins a un total de 19
atletes, fet que juntament
amb la contrastada qualitat
dels seus components, aug
mentarà clarament les opci
ons d’assolir uns magnífics

resultats i de tornar a casa
amb més d’una medalla.

Els responsables d’acon
seguir una nova fita històri
ca per al fisioculturisme ca
talà són: Daniel Peralta,
Hammy Ouedraogo, i Sílvia
Pineda en la categoria més
jove del campionat, la sots
21, els dos primers en classe
masculina i laSílvia en la fe
menina; Adriana Barbosa i
Carla Torrell en la de Fit

ness Bodyfigure; Isa Font
bona, Eva Jaén, Sílvia Pin
eda i Núria Domènech en la
de Fèmines Musculades; Ál
varo Magaña, Antonio Fu
entes, José M. García, i Ma
nuel Velasco en la divisió
Màster; i Daniel Horna, Mi
guel A Jiménez, José Garce
rà, Moisès Escabias, Adrià
Albiol, Javier Mendoza i Fé
lix Barrachina en la compe
tició sènior H

L’Interclubs infantil de Ca
talunya ha finalitzat aquest
diumenge a Golf Llavane
res amb un emocionant du
el entre Golf Sant Cugat i El
Prat, que finalment se’l va
endur aquest últim per no
més tres cops de diferència.

El Prat, que ja sortia com
a favorit amb el millor han
dicap conjunt, va haver de
lluitar en els individuals
per emportarse el triomf, i
ho va aconseguir gràcies als
66 cops de Josep Maria Ser
ra, que van resultar deci

sius, al costat dels 78 de Gon
zalo García de la Calle,
Bruno Camí (79) i els 78
d’Àlex Albiñana.

Aquests 222 cops en la jor
nada d’individuals, units
als 140 de la primera jorna
da en els fourball, els va do
nar la victòria, amb un total
de 362 cops. Golf Sant Cugat
es va situar líder provisio
nal dissabte, en ser el millor
equip en els fourball, amb
140 cops, el que els donava
opcions de triomf.

En la jornada final de diu

menge, en els duels indivi
duals, Sant Cugat es va que
dar molt a prop del Prat,
amb 229 cops, gràcies als 75
d’Àlex Vergès, 79 d’Anna
Ymbern, 75 d’Álvaro Palo
mar i els 81 d’Ignacio Jimé
nez de la Chica. En total, va

finalitzar amb 365, a només
tres del campió. Bon esforç
per a Sant Cugat. En la clas
sificació Handicap, el mi
llor classificat va ser Rai
mat Golf, amb 339 cops,
gràciesals137dels fourball i
202 en els individuals H

ESQUAIX

Primer títol PSA per a Bernat Jaume
n El jugador de l’Esquaix
Igualada, Bernat Jaume
(PSA,131) va aconseguir el
seu primer títol PSA a Cluj
(Romania) diumenge pas
sat, 19 de novembre, des
prés d’imposarse en la fi
naldel RomanianOpenPsa
5.000 $ a l’austríac Aqeel
Rehman (PSA, 106) per 3
jocs a 1.

Abans de la final l’ano
ienc es va desfer del brasi
ler provinent de les prèvies
Vinicius Rodrigues (PSA,
296) per un ajustat 3 a 2; en
quarts de final del txec On
drej Uherka (PSA,141) per 3
jocs a 1; mentre que en les

semifinals va derrotar
l’anglès Lyell Fuller
(PSA,107)per3jocsa0,enel
seu millor partit abans de
la final.

Primer títol per al juga
dor català després de les fi
nals de Bratislava de l’any
2015, Arak (Iran) el 2016 i
Shepparton (Austràlia)
aquest estiu.

Cal destacar la presència
al Romanian Open del juga
dor de l’Eurosport Estival
de Salou, Nilo Vidal (PSA,
297), que va caure en la pri
mera ronda de prèvies da
vant el txec Jakub Solnicki
(PSA, 293) per 3 jocs a 0 H

KICKBOXING

Trofeu Joves Promeses a Barcelona

n ElbarrideSantAndreude
laciutatdeBarcelonavaviu
re, el cap de setmana passat,
un trofeu de joves promeses
de kickboxing que va comp
tar amb una gran participa
ció d’esportistes de 4 a 16
anys.

Amb5tatamisfuncionant
simultàniament es va poder
comprovar que cada any el
nivell tècnic millora, així
com la participació de kick
boxers en les categories més
petites, que va reunir uns
200esportistes H

FISIOCULTURISME

Rumb al Mundial 2017

GOLF

El RCG El Prat, campió de l’Interclubs
infantil de Catalunya 2017

Trofeu de joves promeses de kickboxing FOTO: CRISTINA MARTÍN

La selecció catalana, a punt per al Mundial, que se celebrarà a la ciutat francesa de Bordeus aquest proper cap de setmana


