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Les seleccions
catalanes de
basquetbol
mini
participaran,
del 28 de març
a l’1 d’abril, en
el Campionat
d’Espanya de
seleccions mini
que tindrà lloc
a San
Fernando;
mentre que les
seleccions catalanes infantil es
desplaçaran a Saragossa per

disputar, del 2 al 5 d’abril, el
Campionat d’Espanya de
seleccions infantil H

CAT

n El DKV Borges Vall es va
imposar a domicili a l’Irun
Leka Enea en el partit cor-
responent a la 19a jornada
de la Superdivisió Masculi-
na, mantenint d’aquesta
manera la tercera plaça.
Els catalans van guanyar
amb un marcador de 0-4 que
va obrir Gui Chenkai der-
rotant per 0-3 Jaime Vidal.
El segon torn va ser per a
Endika Díez i Oriol Monzó,
amb victòria d’aquest úl-
tim de nou per 0-3. En el ter-
cer joc, de nou marcador de
0-3 per a Marc Duran sobre
Dorde Borcic, i per finalit-
zar un igualat duel entre Dí-
ez i Chenkai, que va acabar
caient del costat del jugador
de l’equip visitant, que es
va imposar per 2-3. L’altre

equip català de la categoria,
el CN Mataró Quadis, des-
cansava aquesta jornada.

En la Superdivisió Feme-
nina, les noies de l’UCAM
Cartagena són campiones
de Lliga de la temporada
2014-2015, sumant així el
seu títol número 17. Pel que
fa als equips catalans, Suris
Calella i CN Mataró Quadis
es van imposar al Peralto
Salud Linares. A Calella,
victòria per 4-1 de les locals.
Sofia-Xuan Zhang va avan-
çar les catalanes vencent en
3 sets Jana Tomazini, i No-
ra Escartín va augmentar
avantatges guanyant per
3-1 María Vintila. El Lina-
res va escurçar distàncies,
ja que Gloria Panadero va
guanyar per 0-3 Alba Fer-

nández, però de nou en el
dobles, victòria per a la pa-
rella del Calella formada
per Escartín i Zhang, que es
va imposar a Tomazini i Pa-
nadero per 3-2. Per tancar
l’enfrontament, Escartín
va guanyar per 3-2 Tomazi-
ni.

Diumenge, el Peralto Sa-
lud Linares també va cedir
per 4-1 en la seva visita al
CN Mataró Quadis. Svetla-
na Bakhtina es va imposar
en el primer joc per 3-0 a Pa-
nadero, i la seva companya
Tomazini va neutralitzar el
marcador guanyant també
en 3 sets a la local Catalina
Zamorano. El Mataró es va
posar per davant amb la
victòria de Gàlia Dvorak
per 3-0 davant María Vinti-

la, i en el dobles les locals
van augmentar avantatges
guanyant també per 3-0
Bakhtina i Dvorak a Toma-
zini i Vintila. En l’últim joc
del partit, Bakhtina es va
imposar per 3-1 a Tomazini
tancant el marcador.

El Falcons Sabadell AE
es va imposar a les asturia-
nes de l’Avilés TM per 4-0;
igual que el Vic TT, i amb el
mateix resultat, 4-0. Ple
també per al Balaguer Vi-
llart Logisctic en el seu do-
ble desplaçament a Andalu-
sia. En el primer partit es
va enfrontar al CTM Ciu-
dad de Granada al qual es
va imposar amb un marca-
dor d’1-4; i en el segon es va
imposar al Priego TM per
un contundent 0-4 H

n Diumenge passat, 15 de
març, es va dur a terme el
primer Open Cheerleading
a les instal·lacions de Ball
Centre de Barcelona. Com-
petició organitzada per la
Federació Catalana de Ball
Esportiu (FCBE), en què
van participar un total de

10 equips All-Star i cinc
equipsdelesaltresespecia-
litats que componen la dis-
ciplina de Cheerleading.
Les acrobàcies, balls, ele-
vacions, exercicis gimnàs-
tics, salts i piràmides van
fer vibrar el públic assis-
tent H

El Club Oberena
de Pamplona
acull, aquest
cap de setmana,
la fase final del
Campionat
d’Espanya de
clubs de Divisió
d’Honor, en què
participaran els locals, el Club
Amaya, el Club Tenis
Pamplona i la Reial Societat, a
pala cuir, més el CN Barcelona

a pala curta. Carles Sanz i
Emiliano Skufca jugaran les
semifinals dissabte contra la
parella del club amfitrió H

Aquest
diumenge, el
Complex
Esportiu Les
Comes
d’Igualada
acollirà el 14è
Campionat
Territorial de
Barcelona de
natació. Prop de
170 nedadors i
nedadores de la província de
Barcelona competiran en
diferents proves com crol,
braça, esquena, relleus o
proves adaptades, en un dels

campionats territorials més
multitudinaris que la Federació
ACELL – Special Olympics
Catalunya organitzen durant
l’any H
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