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TIR AMB ARC

ElCampionatdeCatalunyatornaaBarcelona
TENNIS TAULA

L’ASISA Borges Vall vol seguir
fent història a Europa
L’equip de la capital de les
Garrigues buscarà avui a
partir de les 18:30 h el bitllet
per a les semifinals de l’Europe Cup, la segona màxima
competició continental del
tennis taula. Això sí, no ho
tindràpasfàcil:elsborgencs
hauran de remuntar el 3 a 2
desfavorable amb què van
tornar del partit d’anada
disputatlasetmanapassada
a la pista de l’Ostrov txec.
Tot i les dificultats, el president del club, Enric Vall,
es mostra optimista: “els jugadors estan molt motivats i
amb moltes ganes de repetir
la història de la temporada
2008-09, quan vam accedir a

les semifinals”. Per avui,
Vallfavaldreelfetdejugara
casa:“podremcomptaramb
el suport d’unes 110 persones, el 70% de la capacitat de
la nostra pista i això sempre
és un fet remarcable”.
En cas d’aconseguir la
classificació per a les semifinals, el Borges -l’únic conjunt masculí de l’Estat en
competició europea- s’enfrontarà a un equip austríac:obéelWienerNeustadto
bé el FELBERMAYR Wels,
dos equips als quals els borgencs coneixen prou, ja que
s’hi han enfrontat amb victòria en la present temporada.

GOLF

‘CEME GOLF’ i ‘ALL ROAD’,
primers líders de l’Hexagonal
El 56è Gran Premi Catalunya, la competició amb més
anys d’història de la Federació Catalana de Golf, va arrencar
el
cap de setmanapassat
a Empordà
Golf
amb
empat al lideratge entre
els
Equips 14 i
26 a la general, amb 135
cops.
La igualtat ha definit les
dues jornades de la primera
prova, després de la qual fins

a quatre equips, ‘ALENGOLF’, ‘SHATUS’, ‘HOLE
IN ONE’ I ‘CAPITOLIO’,
s’han situat a tan sols un cop

dels primers líders. S’espera
una gran lluita per aquest
Gran Premi de Catalunya
que acaba de començar.

n L’Estació del Nord de Barcelona ha estat l’escenari de
la 54a edició del Campionat
de Catalunya de tir en Sala
2021/2022 i Open Internacional Indoor Catalonia, la cita
esportiva més important de
la temporada catalana del tir
amb arc d’indoor organitzada pel Club Arc Montjuïc i la
Federació Catalana de Tir
amb Arc.
La sala, ubicada al carrer
Nàpols de Barcelona, obria
les seves portes el dissabte 15
de gener per acollir els 200 esportistes que durant el cap de
setmana s’han desplaçat fins
a la capital catalana per disputar la competició que posa
el punt i final a la temporada
2021/2022 de la lliga autonòmica de tir en sala.
“Enguany celebrem ja la
54a edició d’un campionat
que s’ha convertit en una cita
ben assenyalada a l’agenda
esportiva del gener i que els
arquers catalans esperen cada any amb molta il·lusió”,
explica Antoni Mesas, president de la Federació Catalana de Tir amb Arc. “Aquest
campionatsempreésungran
repte,ipodertornaragaudirlo a Barcelona creiem que és

unaoportunitatperdonarun
impuls a l’esport català, davant les circumstàncies actuals i excepcionals que ens toca viure” diu el president.
Patricia von Arend, presidenta del Club Arc Montjuïc
considera que “a poc a poc
han de tornar aquest tipus de
competicions”, i també ha
volgut manifestar la “neces-

sitat que els ajuntaments ajudin un esport minoritari com
és el tir amb arc i estiguin disposats a deixar als clubs les
instal·lacions
necessàries
perdur a terme competicions
d’aquest tipus més habitualment”.
Durant els dos dies de competició els esportistes d’indoor de totes les categories de

les sis divisions d’arc, s’han
disputat el títol de campió i
campiona de tir en sala, de la
temporada
esportiva
2021/2022. Dissabte a la tarda
va ser el torn de les divisions
d’arc Nu, Estàndar, Longbow i Instintiu. I diumenge al
matí competia el torn de les
divisions d’arc Recorbat i
Compost H

Promesas, en què Adiam ha
acabat líder en aquesta 1a
jornada, s’han disputat els
partits de la Liga Nacional
Fútbol 7 FEDPC amb la par-

ticipació de l’equip català de
Disport FC, actual subcampió; jugant contra l’SD Eibar, CD Tenerife i Levante, i
amb un ple de victòries H

FUTBOL

Debut nacional de la selecció
catalana femenina de futbol per a
persones amb lesió cerebral
n La selecció femenina de
futbol ha debutat en una
competició de caire nacional aquest passat cap de setmana a Madrid, en el marc
de la Copa Promesas de la
FEDPC.
Les pupil·les de la Sònia
Noell, grup format per 10 jugadores, s’han desplaçat
fins a la Ciutat Esportiva del
Rayo Vallecano, per jugar
contra els equips mixtos del

Levante i l’equip ADIAM de
Pineda de Mar.
Aquest equip és el primer
format íntegrament per dones, que participarà en una
competició oficial. El projecte de futbol femení va néixer
a Catalunya al 2017, i 5 anys
després culmina amb la possibilitat de competir amb
una selecció catalana femenina.
Paral·lelament a la Copa
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