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BOWLING TENPIN

TRIATLÓ

Joventut Al-Vici i Comarcal, 
directes a 2a divisió
El passat cap de setmana es 
van disputar els darrers partits 
de la lliga de tercera divisió, els 
equips dels Clubs Joventut Al-
Vici de Castelldefels  i Comar-
cal Bowling Club de Terrassa 
van assolir l’ascens a segona 
divisió en erigir-se campions 
dels grups A i B respectiva-
ment.

Cap sorpresa en el grup A, 

l’equip del Joventut format per, 
Albert Roca,  Francisco Abadal, 
Jaume Ramisa, Ramon Guasch 
i Xavier Julià, han liderat la 
competició des de la primera 
jornada, obtenint 154 punts, 
26 més que el segon equip 
classifi cat, el conjunt del Club 
Seeker’s de Barcelona. Pel que 
fa als equips del grup B, emoció 
fi ns la darrera tirada entre els 

equips Mediterrània C de Bar-
celona i Comarcal que es va 
imposar tant sols per un punt.

Pel que fa als resultats in-
dividuals, el millor jugador 
del grup A, a estat Albert Roca 
mentre la millor partida ha es-
tat per Francisco Abadal (246), 
Irene Molera del CB Les Corts 
de Barcelona, ha estat la millor 
jugadora individual del grup 

tegoria Promo. Kim Pons s’ha 
endut la victòria de la categoria 
Promo125, seguit de Nil Riera 
i Àlex Villalba. D’altra banda, 
Albert Muñoz ha sigut el pilot 

més destacat de la categoria 
Promo+35. Antoni Ramonet 
ha pujat a l´esglaó més alt del 
podi de la categoria Promo+50 
per davant de Pere Camp, que 
ha fet segon. D´altra banda, 
Laia Pi ha fet primera en Pro-
mo Fèmines, per davant de 
Leire Rodríguez, que ha fet se-
gona. Enric Serra s’ha endut la 
victòria de la categoria Open, 
per davant de Sergio Pérez i

Jordi Rafecas.
Ramon Godino s’ha enfi lat 

fi ns a la primera posició del 
podi de la categoria Open 125. 
Alexia Lladó s’ha alçat amb el 
triomf de la categoria Open 
Fèmines. Finalment, en nivell 
Groc, victòria ajustada de Ge-
nís Forns.

El català de Trial Open 
estrena la temporada

La localitat de l’Alt Empordà 
ha reunit 117 pilots, entre els 
quals alguns primeres espases 
com Arnau Farré, que tornava 
a la competició després d’una 
llarga lesió al genoll, Berta 
Abellán, Neus Múrcia, Marc 
Riba o el noruec Sondre Haga.

Pel que fa als resultats del 
dia, Arnau Farré ha sigut el 
gran vencedor de la catego-
ria Elit, nivell Negre. El pilot 
del Moto Club Aitona ha ci-
mentat la victòria amb una 
extraordinària primera volta 
on només ha patit una sola 
penalització. Els seus rivals 
directes, Marc Riba i Sondre 
Haga, han completat la pri-
mera volta amb 14 i 15 punts, 
respectivament. El pilot més 
destacat de la categoria Elit 
Sots 16, nivell Negre, ha sigut 
Pau Dinarès, que ha completat 
la cursa amb set penalitzacions 
menys que el segon classifi cat, 
Jordi Lestang.

Pel que fa al nivell Vermell, 
Francesc Recio ha sigut el 
vencedor de la categoria Màs-
ter amb un magistral zero que 
cap altre pilot ha sigut capaç 
d’igualar. Berta Abellán ha si-
gut la guanyadora de la cate-
goria Màster Fèmines, mentre 
que Jan Christopher Balousek 
ha encapçalat la categoria 
Màster 125.

En nivell Blau, Marc Piquer 
s’ha endut la victòria de la ca-

MOTOCICLISME

TERRADES La primera prova reuneix cent 
disset pilots a Terrades

La Penya 
dels Cabirols,  

amb la col·aboració 
de la Penya 

Motorista Figueres, 
l’encarregada 

d’organitzar el Trial 
Open de Terrades 

B, la millor partida l’assolit Mi-
quel Rosas del Comarcal amb 
252 pals.

Els equips dels clubs 
Seeker’s, Team Ilerdense de 
Bellvís, Mediterrània i Terras-
sa disputaran la  fi nal d’ascens 
juntament amb el cinquè 
classifi cat dels grups A i B de 
la segona divisió, encara per 
determinar.

Una acurada organització per 
part del Club Natació Vic-etb 
, ha permès gaudir del duat-
ló de carretera amb les seves 
habituals distàncies llargues, 
puntuable com la cinquena 
jornada de la Lliga Nacional 
de Catalunya de duatlons de 
carretera. Els duatletes han 
fet front a una primera cursa a 
peu de 6.000 metres, seguits de 
34 quilòmetres de ciclisme de 
carretera i per acabar un altra 
cursa a peu de 3.000 metres.

Al vessant purament com-
petitiu, la victòria masculina 
absoluta va anar a parar a 
Albert Moreno (Club Atlètic 
Igualada-triatló) amb un 
temps de 1 hora 28 minuts 
32segons, un avantatge de 28 
segons per davant del segon 
classifi cat absolut, Robert Du-
bai (CET Distance), i pujant 
fi ns el tercer graó del podi Da-
niel Álvarez (Prat triatló 1994). 

Per equips, primera posició 
del CET Distance (Budai-Díaz-
Martin), seguit del Fasttriat-
lón-Club Natació Montjuïc 
(Parreño-Relats-Puchol) i el 
Club Atlètic Igualada-triatló 
(Moreno-Sole-Carreras).

A la categoria  femenina, 
victòria per a Mercè Tusell 
(Club Triatló Granollers) amb 
un crono d’1 hora 46 minuts 26 
segons, un marge d’1 minut a 
la segona classifi cada absolu-
ta Anna Flaquer (Fasttriatlón-

CET Distance i 
Prat triatló 1994, 

vencedors en les 
proves per equips            

Club Natació Montjuïc). Com-
pletant el podi com tercera i 
primera veterana la seva com-
panya de Club, Pilar Rus. 

Per equips, triomf del Prat 
triatló 1994 (Guerra-Rodrí-
guez-Carrasco), seguit del 
CE Katoa Barcelona (Rubio-
Batlles-Garcia) i el CCT Salou-
Costa Daurada (Sabaté-Güell-
Pérez).

Albert Moreno i Mercè 
Tusell vencen a Vic
DUATLÓ Cinquena jornada de la Lliga 
Nacional de Catalunya


