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Catalunya, a la Copa del Món

La Lliga Catalana d’hoquei, a punt
Comença una nova edició de la Lliga Catalana d’hoquei amb la participació
d’un nou equip, ja que els Dracs CEA enguany presenten 2 equips, el DRACS
CEA Green Team i els DRACS CEA Black Team. Aquest dissabte el Barberà
rep els DRACS Green Team. El conjunt vallesà és el favorit per revalidar el
títol. El quart equip participant és el Comkedem.

Els campions de Catalunya Lia Mojarro de Sant Joan Despí i
Marcial Ovide de Sant Vicenç dels Horts competeixen a la
Copa Del Món que es disputa a Las Vegas. La Federació
Catalana de Bitlles i Bowling hi serà representada com a
membre de ple dret, malgrat l’intent de veto de l’espanyola.

FUTBOL PLATJA

Un torrenc opta al títol
de millor jugador del món
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Reus acollirà a
partir de
divendres la 4a
edició del Rally
Costa Daurada
Legend. La
capital del Baix
Camp serà
l’escenari de la
sortida i el parc
tancat s’ubicarà
a la plaça
Llibertat. Hi
participen cotxes
llegendaris de
les dècades dels
70, 80 i 90.
HANDBOL
LA LLIGA ES
POSA AL DIA
Llorenç Gómez amb la samarreta del CSKA de Moscou i Edu Suárez amb la de l’Spartak //BEACHSOCCERRUSSIA.RU

E

l català Llorenç Gómez es
pot convertir aquest dissabte en el millor jugador del
món de futbol platja. El futbolista
de Torredembarra és un dels tres
candidats al premi que atorga la
Beach Soccer Worldwide i que s’entregarà en una gala que se celebrarà a Dubai. Serà la gran festa
mundial del futbol platja, que significarà també el fi de festa a una
temporada on Gómez s’ha consolidat com una de les grans estrelles mundials d’aquest esport. El
jugador torrenc competirà pel títol
de millor jugador del planeta amb
els brasilers Bruno Xavier i Datinha, dos dels altres noms més
destacats del futbol platja mundial. Enguany, Llorenç Gómez ha
completat una molt bona temporada, amb diverses experiències a
l’estranger i la consecució d’importants èxits. Al març va estar a la Xina per ajudar el seu amic Ramiro
Amarele al cos tècnic de la selecció
del país asiàtic.
Ja vestit de curt, Gómez ha aconse-

guit amb la selecció espanyola el
sotscampionat a la Bahamas Cup,
el Mundialet d’Almada i la Lliga Europea disputada el setembre a Sardenya en què va ser proclamat millor jugador del torneig amb dos
gols a la final. Pel que fa a clubs, va
ser quart a la lliga russa amb el
CSKA de Moscou i va guanyar el
campionat japonès amb el Tokyo
Verdy, en la seva primera experiència en aquest país en què va ser el
màxim golejador amb 15 gols en 6
partits jugats.
El torrenc també ha aconseguit algunes distincions individuals en
els tornejos en què ha participat.
Per exemple, va ser designat el mi-

Torredembarra
és el bressol
d’alguns dels
millors jugadors
de futbol platja
del món

llor jugador de la Bahamas Cup, de
la lliga russa i de la Lliga Europea.
Tots aquests èxits han portat Gómez a ser un dels candidats a millor
jugador del món. Però no és l’únic
guardó que pot recaure en un futbolista català, ja que els també torrencs Edu Suárez i Adri Frutos opten al premi al millor gol. Són dos
dels deu candidats que han estat
seleccionats per obtenir aquest
prestigiós guardó. Adri Frutos és
candidat per un gol que va marcar
amb la samarreta del Llevant en el
Mundial de Clubs de l’any passat.
Per la seva banda, Edu Suárez podria guanyar amb la xilena que va
fer al passat Europeu d’Alguer.
Gómez, Frutos i Suárez ja es troben a Dubai on des d’aquest dimarts i fins dissabte se celebra la
Copa Intercontinental, torneig que
Espanya juga per primer cop i en
què els tres futbolistes torrencs en
són el pal de paller. El conjunt dirigit per Joaquín Alonso es troba enquadrat al grup A amb el Brasil, els
Emirats Àrabs i Egipte.

El Sant Esteve de
Palautordera rep
avui l’Handbol
Sant Cugat
(21.30h) en
partit pendent
de la 7a jornada
de la Primera
Estatal. Es
trobaran dos
dels equips que
encara no han
guanyat i ocupen
els darrers llocs a
la classificació.
HÍPICA
CAMPIONAT DE
CATALUNYA AL
PRAT

Demà comença
el Campionat de
Catalunya de
doma clàssica i
paraeqüestre
(doma adaptada
per a genets amb
discapacitat). Els
campionats
atorgaran el títol
en les diferents
categories que
van des de
benjamins fins a
adults elit.

HOQUEI PATINS

► EUROCKEY CUP U15

Vilanova contempla el futur
▄ El millor hoquei d’Europa en
categoria sub15 s’ha citat a Vilanova i la Geltrú per celebrar la 7a
edició de l’Eurockey Cup. El Paço de
Arcos portuguès va ser el guanyador després de vèncer el Club Patí
Vilanova en la gran final per 6 a 1.
Els amfitrions van acabar subcampions arrodonint un any en què
s’han proclamat campions de Ca-

CICLISME

talunya i d’Espanya. El podi el va
completar el Benfica portuguès,
que va guanyar en la final de consolació La Vendéenne, representant francès. Amb la victòria del
Paço de Arcos es va encadenar la
3a victòria portuguesa a l’Eurockey
Cup U15 després de les victòries del
Porto i l’Sporting en les edicions
anteriors.

► MUNDIAL URBÀ

Cinc catalans participen
al Mundial de la Xina
▄ La localitat xinesa de
Chengdu acull des d’avui el Mundial de ciclisme urbà en què participen cinc ciclistes catalans. El seleccionador estatal Manuel Mateo s’endú Martí Aran, la gran
promesa de l’especialitat, que
participa en la modalitat de trial
júnior. Pol Tarrés, Alba Hidalgo,
Sergi Llongueras i Eloi Palau (foto), ho fan en categoria trial elit.

Avui entren en escena els pilots
catalans, grans dominadors del
panorama estatal de trial en el
format per equips en què l’any
passat van acabar en quarta posició. Les modalitats que s’hi disputaran són trial, cross country
eliminators (XCE) i BMX freestyle park. És el segon any consecutiu que el Mundial es fa a
Chengdu.

