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BREUS

UFECTV
Properes 
emissions

-Wind Games d’aèria

-Campionat de Catalunya 
infantil i cadet de judo

-Campionat de Cata-
lunya en pista coberta 
d’atletisme

ESPORT ADAPTAT
Nova activitat 
Hospisport
Aquest mes de gener 
ha començat una nova 
activitat aquàtica del 
Programa Hospisport a 
Riudellots de la Selva 
(Girona), concretament 
a la Piscina Municipal 
de Can Gibert del Pla, 
amb la col·laboració del 
Centre Ocupacional de 
MIFAS. Aquesta activitat 
aquàtica terapèutica 
s’adreça a persones 
usuàries del Centre 
Ocupacional amb ganes 
de nedar o d’estar en 
contacte amb l’aigua. 
L’activitat es portarà a 
terme tots els dilluns 
fins al mes de maig.

COLOMS 
MISSATGERS
Raid a la platja 
dels Eucaliptus
Tot i la pluja caiguda el 
divendres es van poder 
disputar el I Raid de les 
Terres de l’Ebre. Maria 
Álvarez amb “Vadim 
des Loges” va ser la 
primera al CEI *. Al CET 
0 * la victòria va ser per 
a Alex Luque i “Elshir”. 
La victòria del VC-40 va 
ser per a Aleix Puigcer-
cós amb “SW Evane”; 
mentre que la victòria 
en el VC-60 va ser per 
a Anna Royo muntant a 
“Ducati”.

DARDS

 En Gabriel Olivé, CD Baix 
Camp, i Loli Cascales, CD Palafu-
gell , amb un 33è en l’individual 
al Romanian Classic Darts Open 
han estat els millors catalans a 
la doble cita del Romanian Darts 
Festival 2018 celebrada aquest 
cap de setmana a Bucarest, a 
l’Intercontinental Hotel Bucha-
rest amb una temperatura gèlida.
Dissabte es celebrava el Roma-
nian Classic Darts Open.(RCDO) 
i va  ser el gran dia d’en Gabriel 
Olivé, que el passat octubre es 
va proclamar sots-campió de 
Catalunya. Un molt bon 33è lloc 
en el primer torneig del cap de 
setmana per aquest esportis-
ta que segueix millorant a cada 
competició. Diumenge no va po-
der superar gaires rondes do-
nat el gran nivell dels seus rivals.
Pel que fa Loli Cascales, retorna-
va a les competicions internacio-
nals desprès d’un llarg parènte-

si. El paper més destacat de Loli 
va ser en la competició de pa-
relles, no puntuable per al ràn-
quing mundial, on va jugar amb 
la Monica Dan-Romania asso-
lint un excel·lent 17è lloc.

Pel que fa a la resta de 
l’expedició, en Sergio Garrido va 
ser un dels altres destacats re-
petint resultat en les dues com-
peticions, 65è lloc. En Toni Mu-
ñoz va repetir també resultats 
en les dues jornades, va lliurar 
la primera ronda i va perdre a 
la següent per 4-2 per manca 
d’encert al dard fi nal. Dissabte 
davant Nicolae Cane-ROM i diu-
menge davant Graham Surther-
land-ENG. Dos 129è llocs que el 
deixen sense sumar punts.

El terrassenc Antonio Rodrí-
guez dissabte va guanyar la pri-
mera ronda, però a la segona 
un demolidor Williem Mandi-
guers el va deixar fora per 4-1. 

Resultats catalans a Bucarest en el Romanian 
Darts Festival 2018

Diumenge li va anar una mica 
millor i va superar una ronda 
mes; va tenir un molt bon 9è 
lloc a les parelles per Antonio 
Rodríguez i Antonio Muñoz.

En Jesús Soria, que 
s’estrenava en competicions 
internacionals fora de Cata-
lunya, va fer prou bon paper 
davant els grans rivals que li 

van tocar. En Toni Gragera va 
tenir mala sort també amb els 
dobles, davant dos esportistes 
habituals en les competicions 
internacionals.

BITLLES CATALANES

L’equip del C.B. Vall-llobrega 
lidera amb comoditat la Lliga 
Girona de bitlles catalanes, que 
aquesta temporada estrena 
nou format. Els vuit clubs par-
ticipants disputaran un total de 
16 partides repartides en 8 jor-
nades, i se sumaran els punts 
de totes les partides per esta-
blir la classifi cació de la prime-
ra fase. Un cop acabada aques-
ta fase, els quatre primers 
classifi cats disputaran semifi -
nals i fi nal a doble partida per 
establir la classifi cació fi nal. El 
mateix faran el equips classifi -
cats del cinquè al vuitè lloc.

Després de les primeres 10 
partides, Vall-llobrega lide-

ra la classifi cació amb un to-
tal de 3600 punts i 272 bitlles 
(360 punts de mitjana per par-
tida), seguit de l’Empordanet 
amb 3179 punts i el Palamós 
amb 3118. La lluita pel quart 
lloc està entre els equips 
d’Esclanyà, Torrent i Pesse-
bristes, amb 3052, 3023 i 3016 
punts respectivament. Més en-
darrerits trobem a Mont-ras i 
els Cremats amb 2875 i 2844 
punts.

La propera jornada de com-
petició serà el proper diumen-
ge 4 de febrer a les pistes del 
carrer Rei Lotari de Vall-llo-
brega, ben be al centre de la 
població del Baix Empordà.

Vall-llobrega lidera 
la nova Lliga Girona

DUATLÓ

El Club Natació Reus Ploms, 
dins dels seus actes de cele-
bració del seu centenari, va 
organitzar una altra fi ta im-
portant com són els 25 anys 
del duatló de carretera Ciu-
tat de Reus, el més antic de 
tot Catalunya. D’aquesta ma-
nera els prop de 300 duatle-
tes participants van fer front 
a la distància esprint: 5.000 
metres inicials de cursa a 
peu, tot seguit 20 quilòme-

tres de ciclisme de carretera i 
per acabar una darrera cursa 
a peu de 2.500 metres.

A la categoria masculina me-
ritori triplet pels duatletes dels 
Fasttriatlón-Club Natació Mon-
tjuïc Josep Garcia, Alberto Pa-
rreño i Aleix Domènech, pri-
mer, segon i tercer classifi cat, 
respectivament. Per equips, 
triomf del Fasttriatlón-Club Na-
tació Montjuïc, seguit del Prat 
triatló 1994 i el Tri CBM-Calella.

Jordi Garcia i Olga Pons, 
vencedors del Ciutat de Reus

Dins de la competició fe-
menina, treballada victòria 
fi nal per a Olga Pons (Club 
Triatló Granollers), seguida 
de Paula Batlle (Fasttriat-
lón-Club Natació Montjuïc) 
i Maria Remedios Carrasco 
(Absolut  Sport). Per equips, 
primera posició, i doblet, per 
al Fasttriatlón-Club Nata-
ció Montjuïc, seguit del Prat 
triatló 1994 i Club Triatló Va-
llirana.
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