
tres triomfs, Cintas i Lloret van 
guanyar un punt cadascú en 
els individuals i es van imposar 
junts en el partit de dobles, el 
tercer de cada enfrontament. 

Superada la primera fase, 
el partit clau per a l’accés a les 
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TENNIS DE TAULA

Lloret i Cintas, bronze per 
equips en l’Open de Macedònia

Els jugadors cadets Èric Cin-
tas, del CETT Esparreguera, 
i Pau Lloret, del CTT Badalo-
na, han propiciat un nou èxit 
internacional del tennis de 
taula català en aconseguir la 
medalla de bronze en la pro-
va per equips de l’Open de 
Macedònia del Nord, que es 
disputa a la capital d’aquest 
país balcànic, Skopje, del 8 al 
12 d’octubre. 

Els dos palistes catalans, 
integrants de la delegació 
espanyola que participa en 
aquest Open, van començar 
a guanyar-se el dret a pujar al 
tercer graó del podi en la pri-
mera fase, que van resoldre 
amb un ple de victòries des-
prés d’imposar-se per aquest 
ordre a Macedònia del Nord 
2 per 3-0, a Itàlia per 3-2 i a 
Kosovo de nou per 3-0. En tots 

Els Cats lideren 
la classifi cació de 
bowling de deu

BOWLING

d’aquest grup formada pels 
equips dels clubs Cats de Ma-
taró, Granollers de Montme-
ló, Mediterrània, Barcelona i 
Breaking Bowlers de Barcelo-
na i Xtreme de Sant Joan Despí. 
El millor jugador de la jornada 
va ser Fernando Sanz del CB 
Barcelona. Sanz va fer un to-
tal de 1914 pals, mentre que la 
millor partida la va aconseguir 
Carlos Iranzo, veterà jugador 
del Mediterrània, amb una 
partida de 257 pals.

Bon debut en la primera jor-
nada de Lliga catalana del 
Club Cats Bowling de Matarò, 
format pels jugadors Manu 
Hernández, Pablo Caballero, 
Pedro López, Pere Escobar i 
Rafael Puig. 

El conjunt del maresme va 
aconseguir arribar als 40 punts 
i ja encapçalen la classifi cació 
del grup B de la segona divisió.

Les Instal·lacions de New 
Park Vallés de Terrassa van 
acollir la primera jornada 

RIVALS Els palistes van superar el país amfi trió, Itàlia i Kosovo

FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU

Assemblea general ordinària i 
assemblea general extrordinària
Es convoca Assemblea General Ordinària i Assemblea 
General Extraordinària

Dia:    16 de novembre de 2019.
Hora:  10 h  en primera convocatòria i 10,30  h  hores del 
mateix dia, en segona. 
Lloc:   Seu de la UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES 
DE CATALUNYA (UFEC)  Rambla de Catalunya, 81 – 
08008 – Barcelona

En fi nalitzar l’Assemblea General Ordinària es celebrarà 
l’Assemblea General Extraordinària;

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA
1. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea.
2. Nomenament per l’Assemblea de dos interventors 
per l’aprovació de l’acta, si s’escau, d’acord amb l’article 
66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de 
Catalunya.
3. Informe del President
4. Examen i aprovació, si s’escau, la Memòria d’activitats 
de l’exercici vençut temporada 2018-2019
5. Examen i aprovació  si s’escau, de la liquidació de 
l’exercici econòmic vençut amb el tancament de balanç i 
compte de resultats. 
6. Examen i aprovació  si s’escau, el Pressupost de la 
temporada 2021
7. Examen i aprovació si s’escau, de les quotes de les 
llicències de la temporada 2021
8. Examen i aprovació si s’escau del Calendari de 
competicions i activitats de la temporada 2021.
9. Propostes de la Junta Directiva (article 40è. f dels 
Estatuts)
 10.  Propostes dels Clubs (article 40è.g  dels Estatuts)
11.  Torn obert de paraula 

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA
1. Nomenament per l’Assemblea de dos interventors 
per l’aprovació de l’acta, si s’escau, d’acord amb l’article 
66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de 
Catalunya.
2.  Aprovar, si s’escau, la modifi cació de l’article 29 dels 
Estatuts de la FCBE
3.  Prec i preguntes

Barcelona, a 7 d’octubre de 2019
El President
Sebastià Sendrós i Tolsau

ANUNCI OFICIAL

trajecte S, anomenat La Cur-
ta, d’11 km i amb un desnivell
positiu de 500 m, ideal per qui
vulgui iniciar-se en les curses
de muntanya; el trajecte M, La
Mitja, de 22 km, amb un des-
nivell positiu de 1.000 m; i el
trajecte L, El Trail, que té un
recorregut de 55 km i un des-
nivell positiu de 3.400 m. I per
als més atrevits, el trajecte XL,
en què els participants faran
80 km amb un desnivell positiu
de 5.200 m.

Aquest cap de setmana arri-
ba, com cada any en aques-
tes dates, el Trail del Bisaura 
– Gran Premi Diputació de 
Barcelona. 

Es tracta d’un esdeveni-
ment esportiu de fama inter-
nacional, reconegut per les 
característiques d’un itinerari 
que discorre per paratges de 
gran bellesa, als voltants de 
Sant Quirze de Besora i el Parc 
del Castell de Montesquiu.

Consta de 4 trajectes: el 

L’ESPORTIU, DIVENDRES, 11 D’OCTUBRE DEL 2019

HÍPICA

Doma clàssica al Catllar
El Centre Hípic el Catllar, 
a Tarragona, va celebrar 
diumenge passat un 
doble concurs territorial 
de doma clàssica en 
dcategorie de 0 i 1 
estrella. La jornada va 

començar amb el CDT1 estrella, disputant-se primer 
les dues proves de cavalls joves. Després Dana Schaedle 
amb “Morisco XVIII” (57,952%) van ser els millors en la 
Clàssica 1 i Erik Balasch amb “Disbarats” (67,010%) van 
ser els únics que van realitzar la Sant Jordi. 

BREU

POLIESPORTIU

Nova edició 
de la 7a Trail 
del Bisaura 

medalles va ser el de quarts de 
fi nal davant de Noruega, que 
es va avançar amb el triomf de 
Martin Froseth davant d’Èric 
Cintas per tres sets a dos. Pau 
Lloret va empatar l’encontre 
imposant-se a Felix Boehler 

Th omassen per un clar 3-0, i la 
victòria de la parella catalana 
en quatre sets en el partit de 
dobles els va donar una doble 
oportunitat de sentenciar en 
els dos individuals següents. 
L’esparreguerí i el badaloní no 
van poder accedir a una fi nal 
en la qual Closset i Fernández 
es van fer amb la medalla d’or, 
després d’imposar-se també 
per 3-1 a Romania que, en 
l’altra semifi nal, s’havia desfet 
d’Eslovàquia.

Els dos joves  
ja es van assegurar 
la medalla en els 
quarts de final


