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PAIDOS

Finals estatals infantils,
avui a Càceres, amb Lluís
Giménez i Cristina Jiménez
R REDACCIÓ/Manresa

El Paidos Sant Fruitós es va endur la victòria en superar el JAC de Sants (84-48) en la final de Barcelona

El mini del Paidos, brillant
campió en el 45è Trofeu Molinet

Dos jugadors manresans,Lluís
Giménez (Associació Esportiva
La Salle) i Cristina Jiménez, del
CBiUM Albert Disseny, seran
aquest matí en sengles finals del
Campionat d’Espanya de les seleccions autonòmiques dins la
categoria infantil. Catalunya se
les haurà, tant en nois com en
noies, amb Madrid, en uns campionats que se celebren a Càceres.A les 9,30 hores hi ha prevista la final femenina i a les 11,30,
la masculina.
En la semifinal de nois, ahir es
va aconseguir vèncer Canàries
per 50-43. L’equip és entrenat
pel manresà Jordi Estany. Pel
que fa a les noies, es va derrotar
per un més clar 50-36 l’equip de
Galícia. L’equip català femení
també té un tècnic de les nostres
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Vergés, tècnic de l’equip femení

comarques, que és en aquest cas
l’esparreguerí Lluís Vergés.
La cadet femenina va quedar
fora de la final en perdre davant
Euskadi (56-68) en la semifinal.
La cadet masculina, amb Àlex
Igual (Navàs) ha acabat novena
en guanyar per 98-47 Galícia.

BICICLETA DE MUNTANYA
R REDACCIÓ
R Manresa

D’una forma rotunda i després
d’uns quants dies de competició,
els nens de l’equip de mini bàsquet del Paidos de Sant Fruitós
es van adjudicar una clara victòria en el 45è Trofeu Molinet, a
Barcelona. Es tracta del tradicional torneig que cada any té lloc
en motiu del Saló de la Infància i
la Joventut, reunint en aquesta
ocasió una munió d’equips catalans entre el 24 de desembre i el 4
de gener. En la final de divendres, l’equip de Sant Fruitós va
donar opció al JAC de sants al
qual va batre per un aclaridor 8448. Pel que fa a les nenes, la victòria va correspondre al Sant Adrià
que es va desfer del Cornellà per
un resultat de 43-28.
La plantilla del Paidos de Sant
Fruitós en aquest torneig la van
integrar els 12 jugadors següents:

Marçal Galobart, Aleix Pujades,
Joan Soler, Sergi Carrión, Arnau
Camprubí, Marc Garcia, Pau Camí, Miquel Gallofré, Nil Sabata,
Toni Gener, Jesús Grande i Marc
Martínez. Els tècnics de l’equip
van ser Jordi Sainz i Ricard Caballero.
En total, els fruitosencs van fer
un total de sis partits, culminats
tots amb resultats positius. Les
dues primeres victòries van ser
molt bones: 118-18 sobre del
Cornellà B i 88-16 davant de
l’UBSA. Molt més complicat va

L’equip fruitosenc va
dominar el tradicional
torneig del Saló de la
Infància i la Joventut
de Barcelona

resultar desfer-se del Cornellà A
al qual van derrotar per una curta
renda de cinc punts de diferència
(75-70). La fase inicial es tancava
amb un altre resultat molt clar,
una victòria per 93-37 sobre del
Sant Josep B.Ja en la fase més decisiva, es va jugar el partit de semifinals en el qual va caldre, de
nou, esforçar-se per deixar enrere la forta oposició plantejada pel
Sant Josep A al qual es va acabar
derrotant per un lluitat marcador
de 75-70. Molt menys es va haver
de patir amb els barcelonins del
JAC de Sants en la gran final, als
quals es va vèncer per l’esmentat
84-48 que coronava el conjunt de
Sant Fruitós com a campió.
El torneig va gaudir de la presència de jugadors i exjugadors
de l’ACB com Ricky Rubio,
Rudy Fernández, Rafel Jofresa,
Dueñas o Esteller, dins de l’espai
anomenat Planeta Bàsquet.

La quinzena edició de
la Hivernal del Bages es
farà diumenge a Santpedor
R REDACCIÓ/Manresa

Aquest proper diumenge,
després del parèntesi de les
festes nadalenques, tornarà a
la seva cita la marxa Hivernal
del Bages, una pedalada amb
bicicleta de muntanya que ja
arriba a la seva 15a edició.
El recorregut és diferent al
d’anteriors edicions i és d’uns
45 quilòmetres, que inclou alguns corriols totalment nous.
Els termes municipals pels
quals circula la Hivernal són
els de Santpedor,Sallent i Cas-
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tellnou de Bages, on es farà
l’esmorzar popular amb tots
els participants. Tot això és
possible gràcies a l’esforç dels
ajuntaments de Santpedor i de
Castellnou i de Sala Sport Bike. La inscripció (20 euros el
dia de la cursa, 15 abans) inclou la samarreta, l’esmorzar,
l’assegurança i una sorpresa.
Més informació als telèfons
93/8320474 i 93/8272273. Per
apuntar-s’hi, el número de
compte de La Caixa és el 21000441-42-0200106361.

ESCACS

CB NAVÀS

Jugadors del
Catalònia van ser
al 1r Memorial
Pepita Ferrer
R REDACCIÓ/Manresa

El Torneig de Reis del CB Navàs té un gran èxit i es consolida
Divendres es va celebrar el lliurament de trofeus del 3r Torneig de
Reis del CB Navàs amb l’entrenador Miquel Nolis, el president Isidre
Suau i el coordinador de l’Escola de Bàsquet Palmell, Sergi Vives. En
pre-mini es va imposar la Joviat per davant de l’Albert Disseny A i el

Navàs. En mini, triomf del Sant Cugat, segon l’Albert Disseny i tercer
el Navàs. En pre-infantil l’ordre va ser: CB Berga, Vic i Navàs. Finalment, en la categoria infantil va guanyar l’amfitrió seguit del CB Tàrrega i del Paidos.Tots els equips van rebre trofeus.

Durant els dies de Nadal es
va disputar a l’Hospitalet el 1r
Torneig Internacional d’Escacs de Nadal Memorial Pepita Ferrer, disputat a 9 partides.
La classificació final d’aquest
campionat va donar el triomf a
Jorge González (Colòmbia),
mestre internacional, amb 7,5
punts. Joan Carles Vila Seuba,
del Catalònia, era 14è amb 5,5
punts i segon del tram ELO de
2001 a 2150. Jordi Castells, de
16 anys i també del Catalònia,
era el 26è amb 4,5 punts i 4t del
tram ELO de 1850 a 2000.

