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Tennis de taula

Voleibol

Tennis de taula per a
disminuïes a Palafrugeíl

Ha començat
la lliga catalana

^ Era el campionat de Catalunya i hi havia 35 homes
i 9 dones
PALAFRUGELL (Del n o s t r e
col·laborador Pep B. Miquel).—
Diumenge passat es varen celebrar a Palafrugell els campionats
de Catalunya de tennis de taula
per a disminuïts físics. A les deu
del matí al pavelló polisportiu
començaven les competicions
en diferents modalitats, homes a
peu, dobles homes a peu, homes
cadira, dobles homes cadira, dones a peu, dones cadira i dobles
dones cadira. La totalitat de participants a r i 4 è . Campionat de
Catalunya ha estat de 3 5 homes
i 9 dones.
En pocs mesos és la segona
vegada que a la vila del peix fregit se celebren uns campionats
de Catalunya de tennis de taula.
Però si una cosa cal destacar és
la bona organització del club
T.T. local, que en aquests últims
temps ha tingut cura de l'estructuració i arbitratge del campionat. Les autoritats que van ser
presents al campionat, són les
següents: Lluís Medir batlle de la
vila; Joan Casas i Pere Romero,
de MIFAS; president del tennis
de taula de Girona, Josep Gauchia; president del club TT local,
Martí Regincós, i el secretari de
la federació catalana d'Esports
per als disminuïts, Bertran de Five.
Cal dir que entre els participants es trobaven els campions
nacionals Vélez i Mendoza, que
s'han proclamat campions de
Catalunya una darrera vegada.
L'espectacle sense sarcasme
que van donar els esportistes
fou d'admirar fins a l'ïjltím moiment. Les classificacions de cada modalitat van ser:
Masculí a peu: Campió, -Vélez;
segon, Martínez; tercer, Pascualena, i quart, Ortega.
Femení a peu: Campiona, Carretero; segona, Folgado i tercera, García.
Masculí amb cadira: Campió,

Gómez; segon, Five; tercer, Romero, i quart, Ramírez.
Femení amb cadira: Campiona,
Mendoza; segona, Ruiz; tercera,
Bpyero, i quarta, Contreras.
Dobles masculí a peu: CamV pions, Martínez - Vélez; segons,
Pascualena - Ruiz; tercers. De
Keno - Puig i quarts, Gómez - Ortega.
Dobles femení amb cadira: Campiones,- Mendoza - Ruix; segones, Boyero - Contreras, i terceres, Gracia - Bafios.
Doble masculí amb cadira: Campions, Gómez - Nabarrete; segons, Vélez. - Gisbert; tercers,
Romero - Ramírez, i quarts. De
Five - Fernàndez.
Els primers classificats provincials van ser: Pere Romero i Ànr
gels Boyero, de MIFAS Girona.
Hem de ressaltar la'gran col·laboració de MIFAS de Girona,
tant en participació com en classificació, puix van endur-se el
segon lloc femení i el tercer masculí.

Els clubs que han participat al
campionat de Catalunya d'enguany són els següents: MIFAS
de Girona, UNES. de Sant Feliu
de Llobregat, G A M de Badalona;
URES, CEM G U T T M A N , i Sant
Rafael, de Barcelona; en total,
set clubs, que, un cop acabat el
campionat, van fer ün dinar de
germanor al restaurant Xerinola
de Tannariu, on es varep entregar
els corresponents trofeus amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Palafrugell.
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^ El Costa Brava va guanyar (3-1)
GIRONA (De la nostra col·laboradora IMúria Sala).— El Costa
Brava-Vídeo-club Girona ha iniciat la primera divisió de la lliga
catalana d'absoluts amb una
gran victòria
davant
de
l'Hispano-francès
per 3 - 1 .
L'AVAP i l'Olot també aconseguiren els seus primers dos
punts davant l'Empordà i l'Andorra respectivament, mentre que
en categoria femenina tarhbé
d'absoluts t o t van ser derrotes.
Aquest cap de setmana s'inicià la copa catalana en les categories d'absoluts masculins. En
primera divisió el costa Brava,
que durant la lliga havia perdut
en els dos p a r t i t s d a v a n t
l'Hispano-francès, dissabte va
ser molt superior a ells· Al principi les fintes i les bones jugades
dels contraris, sobretot del seu
col·locador Castro van ser molt
ben acabades pels seus rematadors i aconseguiren un clar
6-1 S· Els tres sets següents, en
canvi, foren per als locals, que,
anant sempre per sota en el mar;
cador, capgiraren el resultat i
igualaren al final de cada set.
Calderón, en plenitud de forma,
tornà a ser la figura que va fer
possible aquest 3 - 1 , pel que fa a
l'atac, i en general la bona defensa de tots els jugadors i el bloqueig que aturà el fort atac de
l'Hispano malgrat que el joc no
estigué massa motivat. Els par- .
cials van ser de 1 5 - 1 1 , 1 5 - 1 3 1
15-10.
Dins la segona divisió d'abso-

luts l'AVAP s'imposà per 3-2 a
l'Alt Empordà en un partit molt
igualat però gairebé «de relax»,
amb bones jugades per tots dos
cantons, ja que seran els classificats del grup si guanyen la Salle
Congrés d'entrada itiolt inferior
als equips gironins. El Krater's
Olot es desplaçà a Andorra i
aconseguí un 0-3 gràcies a la seva veterania. El joc dels locals,
equip quasi tot juvenil, era molt
f o r t , però en última instància
s'imposà l'experiència. La Salle
en el seu desplaçament en camp
del Llagosta s'anotà un 0-3 a favor davant d'un equip de «carrosses» que no va donar gaire
feina. Els parcials van ser de 1 31 5 , 11-1 5 i 9-15.
L'AVAP aconseguí aquest cap
de setmana dues derrotes gràcies al «joc pèssim que varen
fer», segons ens declarà l'entrenador de l'equip Manel Jerez. En
el partit de dissabte davant el
Carrosses i després de l'avantatge inicial de 2-1 es doblegaren i
el contrari aprofità l'ocasió amb
el seu joc regular t o t imposantse per 2-3 sets. Diumenge, davant del Sanfeliuenc-Caspe, la
derrota ja va ser clara, l'AVAP
no es destapà fins al darrer set
amb un avantatge de 1 0 - 2 , però
ja era massa tard. El resultat fou
de 0 - 3 , 1 0 - 1 5 , 1 1 - 1 5 1 1 0 - 1 5 .
En el d e s p l a ç a m e n t
del
Krater's Olot a Vic d'absoluts el
partit va ser molt més disputat.
La igualtat al llarg del matx va
ser la tlonica de dos equips
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