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 EL SALT GIMNÀSTIC CLUB va ser l’amfitrió dels primers passos de la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina. 1 Marina González, júnior del Salt, en el
seu exercici a les paral·leles. F ANIOL RESCLOSA 2 Les
gimnastes saltenques van oferir un bon espectacle. F
ANIOL RESCLOSA 3 Un moment de la prova. F A. RESCLOSA

El Salt viu una jornada per emmarcar
Èxit de la fase de classificació en la inauguració de la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina Els dos equips del

Club Gimnàstic Salt compleixen amb els objectius i es classifiquen per a la primera i la segona categoria de la nova competició
DdG SALT

■ La Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina va arrencar
ahir a Salt amb una jornada maratoniana ( hores) que va servir
de classificatòria per definir els
grups que han de formar les tres
divisions en què es dividiran els
 millors equips. La jornada va
ser immillorable per als interessos
del club local, el Salt Gimnàstic
Club, que va aconseguir complir
els objectius que s’havien fixat, és
a dir, situar l’equip A a la Primera
Divisió i el B a la Segona.
Un total de  equips disputaven aquesta fase classificatòria,
que havia de servir perquè els 

El Shum puntua a la
pista del Tordera i
segueix a la part
alta de la taula
HOQUEI

PRIMERA DIVISIÓ

TORDERA - SHUM
TORDERA: Xaus, Parra,
Teixidó, Aguirre i Figa equip inicial- Clos, Garcia,
Martos, Giménez i Canet. SHUM FRIT RAVICH: Cantarero, García, Villares, Presas i
Roura -equip inicial- Ramírez, Font, Enríquez,
Pujol i Tarrés. GOLS: 0-1, m.3, García; 1-1,
m.12, Aguirre: 2-1, m.33, Figa (p); 2-2, m.43,
Presas. ÀRBITRES: Tavera i Amezaga. Faltes: 9/12.
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DdG TORDERA

■ El Shum Frit Ràvich va aconseguir sumar un punt en la seva visita a Tordera, després d’un partit
en què es va avançar aviat però li
van capgirar el marcador.

primers es dividissin en les tres categories que participaran en
aquesta Lliga, de vuit equips cada
categoria. La jornada es va dividir
en diverses tandes i l’ordre anava
definit segons la seva classificació
a l’últim Campionat d’Espanya de
Clubs. Així, el Salt B participava en
la jornada matinal, mentre que l’A
ho va fer en la segona tanda de la
tarda, amb els vuit millors clubs.
Els resultats pel club saltenc
van ser gairebé perfectes. El primer equip, amb quatre gimnastes
internacionals, estava format per
Nora Fernández, Laura Bechdejú,
Marina González, Sara Coll, Laura
Mora, Laia Q. Nogué i Bonnie Go-

Avui a Salt s’ha
vist el nivell que té
la gimnàstica estatal i
ara la gent ha pogut
veure que el que vam
aconseguir a
Guadalajara va ser una
autèntica proesa que
costarà repetir»
MONTSE HUGAS
DIRECTORA TÈCNICA DEL SALT GIMNÀSTIC CLUB

dino. Aquest equip va aconseguir
la segona millor puntuació de la
competició, la qual cosa va permetre’ls classifcar-se per a la Primera Divisió. L’actuació de les saltenques va ser molt bona, errant
només en l’exercici de barra, en
què no van estar gaire encertades,
tot i que entra dins la normalitat a
principis de temporada. Només
van ser superades pel club balear
Xelska, que es va endur la primera
posició.
Per l’equip B les coses també
van anar sobre rodes i, si el que volien era aconseguir la classificació
per una de les altres dues categories, van aconseguir l’objectiu

El Lloret supera el cuer mentre que el
Palafrugell suma la setena derrota
HOQUEI

OK LLIGA MASCULINA

VIC-PALAFRUGELL
CLUB PATÍ VIC: Octavi
Torres, Mia Ordeig, Borja
López, Jassel Oller i Jordi
Urbano -equip inicial- Guillem Raurell, Albert
Grau, Pol Manrubia, Carles Sánchez i Tirso
Gómez. CORREDOR-MATÓ PALAFRUGELL: Marcel Luzón, Guillem Ribot, Jonathan
Duran, Xavier Aldrich i Gerard Pujol -equip
inicial- Pere Romero, David Carles, Marc Brugué, Pol Vives i Rubén Ruiz. GOLS: 0-1, m.6,
Guillem Ribot; 0-2, m.12, David Carles; 1-2,
m.23, Borja López (p); 2-2, m.29, Mia Ordeig;
3-2, m.32, Mia Ordeig; 3-3, m. 47, Pol Vives; 43, m.49, Jassel Oller. ÀRBITRES: Sánchez i
Navales. Faltes 8/6.
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DdG VIC

■ El Palafrugell segueix negat
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amb la victòria i, ahir, va caure a la
pista del Vic en un partit en què
havia aconseguit avançar-se per
-. Els vigatans, però, van capgirar el marcador, posant el - al
principi de la segona part. Els
baix-empordanesos van aconseguir l’empat a tres minuts per al final però, a manca d’un minut escàs el Vic va aconseguir el gol de
la victòria. Setena derrota per a un
Palafrugell que només ha guanyat
el Caldes.
LLORET-ARENYS
LLORET VILA ESPORTIVA: Ferran Serra, Lluís
Grau, David Plaza, Marc
Grau i Àlex Grau -equip inicial- Oriol Perarnau, Dadian Sabé, Ruben Fernández, Xavi Pérez i Gerard Gallardo. ARENYS DE MUNT:
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Guillem Garcia, Gerard Cusachs, Jordi Illa,
Marc Roca i Aleix Doménech -equip inicialAlain Rivero, Jordi Pérez, Jordi Galán, Xavier
Gurri i Enric Daumal. GOLS: 1-0, m.1, Lluis
Grau; 1-1, m.18, Marc Roca; 2-1, m.18, Marc
Grau (f.d.); 3-1, m.33, Àlex Grau; 4-1, m.35, David Plaza. ÀRBITRES: Mayor i Gorina, faltes: 8/6.

DdG LLORET DE MAR

■El Lloret Vila Esportiva va aconseguir tornar a sumar una nova
victòria a casa davant el cuer de la
classificació, un Arenys que encara no ha aconseguit sumar cap
punt aquesta temporada. Els de
Manel Barceló, amb aquesta victòria -la tercera del curs-, agafen
aire i comencen a distanciar-se
dels equips que són a la cua de la
classificació.

amb escreix, ja que la seva puntuació les va situar en novena posició, és a dir, les primeres de la segona divisió.
En l’aspecte organitzatiu va ser
un èxit, i van rebre felicitacions
per part de tots els clubs participants. A més, la retransmissió en
streaming va ser seguida per
. persones (en aquests casos
es compta com a espectador
aquell que s’hi està un mínim de
mitja hora visualitzant) i amb espectadors de diversos indrets del
món interessats en la gimnàstica.
Les properes cites seran a Gijón
i Mallorca i la gran final es disputarà a Manresa.

El Bencriada cau a
Mataró tot i l’esforç
per mantenir-se
dins el partit
BÀSQUET

COPA CATALUNYA FEMENINA

PLATGES DE MATARÓ - BENCRIADA
MATARÓ: Balmes, Del
Moral (9), Harris (16), Washington (8) i Murat (9) RESERVES: Gómez, Cuní (3), Luceño, Coll (4),
Magriña (9) i Mila.TIRS LLIURES: 8/11. TRIPLES: 6 (3 Murat, 1 Cuní, Coll i Del Moral),
FALTES PERSONALS: 16. Cap Eliminada.
BENCRIADA: Llagostera (3), Ferreiro (6),
Trabal H. (5), Tihó (5), Moreno (7) RESERVES:
Trabal N. (1), Valera (9), Serra (2), Compte i
Duch (4).TIRS LLIURES: 7/14. TRIPLES: 5 (2
Ferrero, 1 Llagostera, Valera i Trabal H.), FALTES PERSONALS: 11. Cap Eliminada. PARCIALS: 17-11, 23-21, 44-30, 58-42
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DdG MATARÓ

■Un mal tercer quart va privar del
triomf un Bencriada lluitador.

