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Y bàsquet. el campionat està format per un total d’11 equips

La CEBA arrenca amb més de 100 jugadors
Redacció l FIGUERES

El Campionat Escolar de Bàs·
quet Adepaf, la CEBA, ja ha arren·
cat els motors d’una nova edició.
Enguany, l’activitat compta amb
11 escoles participants i més d’un
centenar de nens i nenes apun·
tats, unes xifres que consoliden el
projecte del club figuerenc iniciat
a principis del 2016.
En concret, els centres escolars
participants són els següents:
nn

Anicet de Pagès, Amistat, Carme
Guasch, Cor de Maria, Dalí, Pa·
llach, Parc de les Aigües, Sant Pau
i Salle, a més de les escoles dels
pobles de Vilabertran (Torre d’en
Reig) i Cabanes.
Com en la resta d’edicions, a
partir del mes de gener i fins al
juny es realitzarà una trobada
mensual en què tots els joves po·
dran competir amb els altres col·
legis. D’altra banda, i en paral·lel,
el club també treballa per enfor·

Y HOQUEI PATINS

L’Hoquei Figueres clou una bona jornada
Els equips de l’Hoquei Figueres van tancar un bon cap de set·
mana des del punt de vista de resultats, després d’assolir un balanç
positiu de 5 victòries, 1 empat i 3 derrotes. Una de les derrotes, pre·
cisament, va ser la que va registrar l’equip Fem-14, conjuntament
amb el Girona CH, que va perdre amb el CH Mataró (3-1) i va deixar
la seva condició d’equip invicte. n
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Y handbol

L’Empordà encaixa la segona derrota
L’equip sènior de l'Handbol Empordà va rebre dissabte la sego·
na derrota consecutiva en aquest inici de campionat a Segona Ca·
talana, després de perdre a la pista del CH Terrassa B per 28 a 18.
Els empordanesos, amb un equip sense recanvis, només van po·
der aguantar el ritme dels locals fins al descans. El proper partit
del conjunt local serà aquest cap de setmana davant el Bordils C. n
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tir la formació dels entrenadors.
En aquesta edició, el cos tècnic de
la CEBA estarà format per Martí
Aisa (Adepaf), Noura El Haddad
(Anicet i Vilabertran), Edu López
(Dalí), Clàudia Puig (Parc de les
Aigües), Pau Caula (Santa Pau),
Estel Mallol (Pallach), Carles Pu·
jol (Carme Guasch), Jordi Sán·
chez (Cabanes), Gerda Sirbikyte
(Cor de Maria), Eric Jiménez
(Amistat), Ramón Roig (La Salle)
i Ferran Aparicio (La Salle). n

Y hoquei patins

El Jonquerenc bat el
Lloret i segueix sumant
L’equip sènior masculí del
Club Patí Jonquerenc va assolir
un nou triomf a Primera Nacio·
nal en batre el Lloret (4-2), men·
tre que el conjunt femení, tam·
bé de Primera Nacional, va em·
patar a casa davant del Mataró
(2-2). Pel que fa als resultats dels
equips de la base, el club va tan·
car el cap de setmana amb un
balanç de 3 victòries, 6 partits
perduts i 1 d’empatat. n
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Y vòlei
Y RUGBI

L'Empuriabrava perd en la presentació
El Rugby Empuriabrava Matcarrelage va encaixar el cap de set·
mana passat la segona derrota consecutiva després de perdre a
casa davant de l’UE Santboiana C per un clar 11 a 54. Aquest va
ser el primer partit que els Gripaus van disputar al camp de l’Em·
puriarbava, després d’haver deixat les antigues instal·lacions de
Navata. n
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Y tennis taula

El CER l'Escala suma un triomf balsàmic
Després de perdre els dos primers partits de Superdivisió,
l’equip masculí del CER l’Escala va sumar dissabte un important
triomf davant del San Sebastián de los Reyes, a qui va superar per
4 a 1 amb punts de Kirill Shvets (2) i Diogo Dos Santos (2). Amb
aquest resultat, els escalencs deixen el pou de la classificació, un
context que poden reforçar el 28 d’octubre al feu del Cambados. n

El Sant Pere manté la
dinàmica vencedora
Els equips sènior del Club Vò·
lei Sant Pere Pescador continu·
en amb pas ferm la seva trajec·
tòria a la primera fase dels seus
respectius campionats, on lide·
ren invictes les classificacions.
Així, el conjunt femení (foto)
va superar el CV Vall d’Hebron
B a domicili per un clar resul·
tat global de 0 a 3, mentre que el
masculí també va guanyar, en
aquest cas al CV Olot B (2-3). n
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Y ESCACS

Àmplia presència del
Figueres a Tossa
El Club d’Escacs Figueres va
participar amb 5 equips i 20 jo·
ves en el Campionat català per
equips que es va celebrar el
passat cap de setmana a Tossa
de Mar, essent una de les enti·
tats amb més escaquistes. D’al·
tra banda, el MC del club Emili
Colls es va proclamar a Girona, i
per tercer cop, vencedor del Cir·
cuit Gironí d’escacs actius. n
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Y tennis taula

Cara i creu del Tramuntana a Nacional
Els equips masculins del Tennis Taula Tramuntana van cloure
la darrera jornada a les lligues de Nacional amb sort dispar. Així
doncs, el conjunt de Primera Nacional va cedir en el darrer sospir
davant del CETT Esparreguera (4-3), amb punts d’Iker Muguerza
(2) i Antonio Gómez (1). Més fortuna va tenir l’equip de Segona, que
va superar el TT Cassà per 4 a 2 gràcies als punts d’Antonio Oña (2),
Gerard Pujadas (1) i Jaume Muntada (1). n
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FORMACIÓ. Els tècnics de la CEBA, en una de les sessions formatives
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