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Reportatges ja 
disponibles
Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona de 
tennis taula, la Copa 
Catalunya infantil i 
cadet de judo i el Trofeu 
Internacional Ciutat de 
Barcelona de gimnàstica 
rítmica.

FUTBOL

Llagostera i 
l’Hospitalet, 
a la fi nal 
 de la copa 
Catalunya
El Llagostera s’ha 
imposat a l’AE Prat 
per 2 a 1 en la segona 
semifi nal de la Copa 

Catalunya Absoluta 
disputada al Camp 
Municipal de Llagostera. 
Amb aquest resultat, la 
fi nal de la competició 
ha quedat defi nida. 
Llagostera i L’Hospitalet 
la disputaran, en 
una data encara no 
confi rmada.

GIMNÀSTICA

 Artística a Salt
Salt acull demà 
el Campionat de 
Catalunya de clubs 
de gimnàstica 
artística femenina. La 
competició, organitzada 
per la Federació 
Catalana de Gimnàstica 
amb la col·laboració 
del Salt Gimnàstic 
Club, es desenvoluparà 
al Pavelló Municipal 
de Gimnàstica de la 
localitat gironina a 
partir de les 9 hores.
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POLIESPORTIU

mez i Albert Roca del Joventut 
Al-Vici de Castelldefels, fi nal-
ment Fernando es va imposar 
a l’Albe rt per només 13 pals. 
Molt ajustats els resultats entre 
les tres primeres de la categoria 
femenina, M. Àngels Sala es va 
imposar a Maribel Montfort de 
l’Associació Bowling Catalun-
ya Sènior 2015 i campiona de 
l’edició 2018 per només 9 pals, 
el tercer lloc del podi va estar 
per Ana Maria Delgado.

En la classifi cació amb han-
dicap, les guardonades femeni-
nes van ser M. Ángeles Garcia 
de l’Associació Bowling Cata-

Carlos Domínguez i 
Àngels Sala, campions 
de Catalunya sènior

Carlos Domínguez del Club 
Cat Bowling Figueres i M. Àn-
gels Sala, jugadora indepen-
dent es van erigir campions 
del 6è Campionat de Catalunya 
Sènior, assolint la representa-
ció de la Federació Catalana en 
el proper campionat d’Europa 
Sènior que organitza l’ESBC 
i que tindrà lloc a la ciutat de 
Berlin (Alemanya) del 27 de 
juny al 4 de juliol de 2020.

Carlos Domínguez va li-
derar la competicióscratch en 
tot moment, mentre el segon 
i tercer lloc se’l disputaven en 
un frec a frec Fernando Gó-

BOWLING DE DEU

BOWLING D’ARO 32 esportistes van 
participar al club gironí

Podi masculí i femení absoluts

Mitja Marató del Prat – Gran 
Premi Diputació de Barcelona
El proper diumenge, 1 de des-
embre, tindrà lloc una nova 
edició de la Mitja Marató del 
Prat – Gran Premi Diputació 
de Barcelona, competició que 
discorre pel Prat de Llobregat i 
que compta amb dues catego-
ries: la Mitja, amb un recorre-
gut de 21km, i la Cursa, de 5km.

Totes dues curses tindran 
la sortida i l’arribada a les pis-

tes d’atletisme del Complex 
Esportiu Municipal Sagnier 
i passaran pel pont Nelson 
Mandela,sobre la desembo-
cadura del riu Llobregat.Pre-
cisament, l’orografi a d’aquest 
delta garanteix una mitja ma-
rató pràcticament plana, un 
recorregut ideal per fer grans 
marques. 

En aquesta ocasió la Mitja 

del Prat col·labora amb el pro-
jecte de l’Hospital Sant Joan de 
Déu “Fem un pas endavant”,  
que té per objectiu recaptar 
fons perconstruir el Pediatric 
Cancer Center, un centre pio-
ner a Europa que ajudarà a 
millorar la qualitat de vida dels 
nens que s’estiguin tractant 
contra el càncer i a avançar en 
les investigacions.

destaquen muntures nacio-
nals, així com una gran repre-
sentació de Reial Club de Polo 
de Barcelona.

Al llarg de el cap de setmana 
es disputaran un total de tres 
proves ofi cials diàries i dues 
amateur per a cavalls i genets 
novells sobre altures de 1,05 i 
1,15 m.

Marcos Núñez serà 
l’encarregat de dissenyar els 
diversos traçats de la competi-
ció. Les proves ofi cials tindran 
una alçada que oscil·larà entre 
1,25 m de la petita i la 1,40 m 
que s’aconseguirà a el Gran 
Premi. El CSI 1 * començarà 
cada dia a primera hora i es 
perllongarà de forma contí-
nua al llarg de tota la jornada. 
L’entrada al recinte esportiu 
està oberta a tots els afi cionats.

Gairebé 300 
participants en el 
CSI1* del Polo

La intensa activitat esportiva 
de la secció hípica de Reial 
Club de Polo de Barcelona 
arriba aquest any a la seva 
recta fi nal amb la disputa dels 
ja tradicionals internacionals 
de Nadal.

Gairebé tres-cents bino-
mis amb amazones i genets 
procedents d’onze nacions 
(Alemanya, Algèria, Bèlgica, 
Dinamarca, França, Gran Bre-
tanya, Madagascar, Portugal, 
Uruguai i Espanya) han con-
fi rmat la seva participació en 
el primer dels dos Concursos 
de Salts Internacionals que 
tindran lloc de manera conse-
cutiva, al llarg de dos caps de 
setmana, a la pista olímpica 
de l’entitat barcelonina. A més 
de la nodrida participació de 
genets i amazones estrangers, 

HÍPICA

ENTRADA LLIURE L’entrada 
al recinte esportiu està oberta 
a tots els afi cionats

BREUS

lunya Sènior 2015, Pilar Fran-
co del Club Bowling Flecha-1 
i Glòria Sala, independent, en 
categoria masculina, Javier 
Hernández del Club Bowling 
Granollers va ser campió se-
guit d’Álvaro-José Cardona del 
Joventut Al-Vici i Juan Serrano 
del Club Bowling Flecha-1.

La competició organitzada 
per la Federació Catalana de 
Bitlles i Bowling, va tenir lloc 
els dies 23 i 24 de novembre a 
les instal·lacions de Bowling 
d’Aro, amb la participació de 
32 esportistes de 10 clubs de 
Catalunya. 


