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Inici de la competició

BOWLING DE DEU

Sweetrade, campió de Lliga Catalana 
divisió d’honor

El Sweetrade Bowling 
Club – Les Franqueses, for-
mat per Àlvar Cardona, An-
drés Sanz, Artur Colomer, 
Íngrid Julià, Lee Yu Wen i 
Lluis Montfort, guanyen el 
títol de la Lliga Catalana de 
Divisió d’Honor amb un to-
tal de 158 punts.

El segon lloc ha estat per 
l’equip del BC Diagonal de 
Sant Vicenç dels Horts, tot i 
no poder disputar la darrera 
jornada a causa de la Covid. 
En tercer lloc i 96 punts l’equip 
A del Joventut Al-Vici de Cas-
telldefels, forma per, Álvaro-
José Cardona, David Ansal-
do, Fernando Gómez, Jordi 
Tubella i Pau Ortega, l’equip 
de l’Alt Empordà Club Cat 
Bowling Figueres, amb Carlos 
Dominguez, Carlos Martí, Da-
niel Cuartero, Daniel Puentes, 
Manel Gimeno i Rong Bing Siti 
Ling, ha quedat en la quarta 
posició salvant la categoria. 
Els equips del Diamond BC de 
Sabadell i Xtreme BC de Sant 
Joan Despí baixen a la primera 

divisió. 
Cal destacar els bons resul-

tats individuals de Lluis Mont-
fort amb una mitjana en la 
competició de lliga de 214,92 
encapçalant la classifi cació, 
Joan Vall (BC Diagonal) 210,19, 
Artur Colomer amb 208,69 Àl-
var Cardona i Sergi Montaña 
(BC Diagonal) amb 201,36 i 
201,15 respectivament. Per 
primer cop la competició de 
lliga s’ha disputat amb equips 
mixtes, , Íngrid Julià ha estat 
la millor jugadora femenina 
amb una mitjana de 193,36 i 
9a posició de la classifi cació 
general.

Les instal·lacions de Giro-
bowlig de Salt, va acollir la da-
rrera jornada de la lliga catala-
na de la divisió d’honor que va 
tenir lloc diumenge 6 de set-
embre. La competició ha estat 
organitzada per la Federació 
Catalana de Bitlles i Bowling 
amb el suport del Consell Ca-
talà de l’Esport, amb una par-
ticipació de 38 esportistes de 6 
equips de Catalunya.

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA 

Assemblea general ordinària
La Federació Catalana de Gimnàstica convoca Assemblea 
General Ordinària que es celebrarà de forma telemàtica per 
videoconferència el proper 15 d’octubre de 2020, a les 18.30h en 
primera convocatòria i a les 19.00h en segona i defi nitiva, per 
tractar del següent:

 Ordre del dia
1. Comunicació pel Secretari de l’aprovació de les actes de les 
Assemblees anteriors, ja trameses als assembleistes (núm. 243 i 
244).
2. Informe del president.
3. Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats de l’any 
2019 i del calendari de competicions i del programa d’activitats 
per a 2020.
4. Aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici comptable 
2019 junt amb l’informe d’auditoria i la liquidació del pressupost. 
(En aquest apartat, les peticions d’aclariment hauran de ser 
presentades per escrit amb quinze dies d’antelació a la data de 
l’assemblea).
5. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici econòmic 
2020.  (En aquest apartat, les peticions d’aclariment hauran de 
ser presentades per escrit amb quinze dies d’antelació a la data 
de l’assemblea).
6. Nomenament de l’auditor dels comptes de l’exercici comptable 2020.
7. Designació de dues persones membres de l’Assemblea General 
que, conjuntament amb el president i el secretari, aprovaran per 
delegació i signaran l’acta.

ANUNCIS OFICIALS

Memorial Guadalupe 
Burgos Sánchez    

El Pavelló Congost de 
Granollers ha estat durant 
els dies 5 i 6 de febrer, seu 
de la primera competició 
de la temporada, al Master 
sub15 i sub19 Granollers, 
on s’han citat algunes de 
les millors raquetes na-
cionals de les categories.

Prop de 85 jugadors 
provinents d’Andalusia, 
Aragó, Astúries, Castella 
i Lleó, Comunitat Valen-
ciana, Comunitat de Ma-
drid, Galícia, Illes Balears, 
Regió de Múrcia, Navarra, 
País Basc i Catalunya han 
lluitat pels diversos títols 
en joc.

Tots els benefi cis 
d’aquesta competició se-
ran donats a la Fundació 
Josep Carreras per a aju-
dar en la seva lluita contra 
la Leucèmia.
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