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El Juneda-Lleida, obligat a guanyar

Cros amb història

El repte dels lleidatans és majúscul, guanyar el líder, el
Sentmenat, per seguir amb opcions d’acabar entre els 4
primers i eludir el grup del descens. Només queden 3 jornades
per al final de la 1a fase. El partit es podrà seguir demà per les
televisions locals i a XALA! (16 h).

Demà es disputa el 52è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de
Granollers. Aquest cros és l’únic que se celebra al nostre país i forma
part del Calendari RFEA de Cros. També és prova puntuable per al Gran
Premi Català de la modalitat. Els atletes africans tornaran a ser, un cop
més, els grans favorits.
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El Circuit 3x3 integra el bàsquet en els indrets emblemàtics de les poblacions que visita, Torelló 2018 //FCBQ

El Circuit 3x3
s’expandeix
pel territori
E

n la 2a edició del Circuit de
Bàsquet 3x3, organitzat per
la Federació Catalana, s’hi
afegeixen cinc noves seus. Les expectatives són arribar als 1.000
equips inscrits, superar els 3.600
participants i incrementar la
presència del Circuit en àmbit europeu. Una modalitat del bàsquet
que properament serà olímpica i
que està en ple creixement arreu
del planeta i també al nostre país.
Sabadell, Manresa, Banyoles, Viladecavalls i Sant Julià de Vilatorta
són les cinc noves seus d’enguany.
S’uneixen a les que ja van acollir
l’espectacle del 3x3 en la primera
edició: Lleida, Caldes de Malavella,
Badalona, el Masnou, Igualada,
Mataró, Tarragona i Torelló.
El Circuit és un nou projecte, obert a
tothom i en fase de creixement

continuat que té l’objectiu de potenciar, promocionar i consolidar el 3x3
com a modalitat formativa, educativa, lúdica, competitiva i integradora del bàsquet per a totes les edats.
La primera edició del Circuit va reunir un total de 895 equips i va
comptar amb la participació final de
3.580 jugadors i jugadores.
Les categories que conformen el
Circuit són les de Mini, Infantil, Cadet, Júnior i Sènior, tant en mascu-

Més seus,
més equips
i de nou
La Xarxa com
a testimoni
del Circuit 3x3

lí com en femení, i s’aplicarà el reglament 3x3 FIBA en totes. Cada
categoria comptarà amb un equip
guanyador, que jugarà la Gran Final
prevista per al 27 de juliol de 2019,
amb seu encara per definir. La Final, a diferència de l’any passat,
també serà puntuable per al rànquing final del Circuit. En categoria
Júnior i Sènior, el Circuit 3x3 FCBQ
puntua per al Circuit FIBA de la modalitat. Així mateix, l’equip sènior
que presenti el millor rànquing
global es classificarà per a un Challenger Europeu classificatori per
al World Tour FIBA, un somni per a
molts jugadors catalans.
Les dues primeres parades del Circuit, a Sant Julià de Vilatorta i a
Lleida ja s’han celebrat durant el
setembre i les properes es faran el
desembre: el dia 8 a Viladecavalls,
sota el tutelatge del CB Rosella, i
el dia 22 a la capital del Pla de l’Estany, amb el CB Banyoles com a
amfitrió.
Un any més, La Xarxa retransmetrà
en directe la majoria de les proves
del Circuit 3x3 FCBQ, que es podran
seguir a través de les televisions locals i a XALA! La 2a edició del Circuit
3x3 FCBQ comptarà també, per segon any consecutiu, amb el suport
de la Diputació de Barcelona. La presentació oficial de la 2a edició del
Circuit es va fer ahir al Hard Rock Cafe de Barcelona.

El Sant Quirze rep
demà el Sant Joan
Despí amb la
mirada posada en
el lideratge. Els de
Josep Maria
Guiteras són
segons a 1 punt
del líder, el Sarrià,
que rep avui el
Granollers B. El
partidàs de demà
es podrà veure a
les televisions
locals i a XALA!
(18 h).

PATINATGE ARTÍSTIC

► FESTIVAL

Patinatge d’elit
al Festival de Ripoll
▄ RTV Ripollès / Tarda de
música, ball, piruetes i exhibicions.
Ningú es vol perdre la posada en
escena de les patinadores del
Club Patí Ripoll aquest diumenge
(17h). Serà el 32è Festival de Patinatge Artístic, també solidari amb
La Marató. Més enllà de la quarantena d’esportistes de l’entitat
local, també hi haurà l’actuació
d’altres clubs de fora de Ripoll,

així com de la parella artística del
CPA Olot, Elisenda Prat i Artur Balagué, i l’exhibició individual de la
patinadora Carla Escrich, tots els
medallistes al darrer europeu. El
CP Ripoll ha confirmat que mostrarà sobre la pista els tres xous
que va preparar per a la temporada passada i que tres patinadores també actuaran de manera
individual.

NATACIÓ QUART
DE SEGLE DEL
MEMORIAL RAÜL
RAMOS

La prova, que
arriba a la 25a
edició, és la festa
de la natació
olotina i donarà
inici al circuit
Girosona, en què
també participaran
equips de fora del
territori gironí i
osonenc. Els
nedadors locals
intentaran pujar al
podi davant de
clubs tan potents
com el Sant
Andreu, actual
campió, i el
Barcelona.
CANICRÒS
CURSA AMB
GOSSOS A
L’ANOIA

El 7è Canicròs de
Vallbona se celebra
demà en totes les
modalitats per
camins i corriols en
una zona compresa
entre el Garraf i
l’Anoia. S’hauran de
cobrir 6,5
quilòmetres sota la
supervisió del Club
Mushing Local i
l’AEM.

BÀSQUET

► COPA CATALUNYA MASCULINA

Arriba l’esperat
derbi gironí de Copa
▄ Pocs partits de la categoria
poden presumir de tanta rivalitat. El
CEB Girona rebrà al Pavelló Ramon
Sitjà el Sol Gironès Bisbal Bàsquet en
el partit que es podrà veure aquesta
tarda a La Xarxa per les televisions
locals i a XALA! (18h).
Un enfrontament per gaudir del
duel entre Toni Espinosa Jr., referent anotador gironí, i Terry Ho-

pewell, l’home més destacat del
Bisbal. Els locals estan invictes a
casa. A més, l’equip d’Alberto Morejon encadena quatre victòries i s’ha
situat tercer (7-2) amb un marge de
dues victòries sobre el quart, precisament el Bisbal. Els visitants (5-4)
arriben a la cita amb uns registres
impecables com a visitants; quatre
partits, quatre victòries.

