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BÀSQUET BASE

GOLF BASE

Tres lleidatans, amb
la Catalana a l’Estatal
Anna Prim, Àlex Rubín de Celis i Adrià Garcia
FCBQ

Els jugadors de l’equip, al costat del capità Jaume Regany.

El Raimat Golf Club,
subcampió català de
l’Interclubs infantil
REDACCIÓ
Anna Prim.
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La Federació Catalana
de Bàsquet ha convocat tres
lleidatans per formar part de
les seleccions masculina i femenina infantil que el proper mes
de gener disputaran, probablement a Múrcia, el Campionat
d’Espanya Autonòmic. Es tracta d’Anna Prim, base del CB
Lleida; Àlex Rubín de Celis,
base format al planter del Força Lleida i que aquest any juga
al Joventut de Badalona, i el
pivot Adrià Garcia, sorgit de
la base del CB Pardinyes però
que aquesta temporada milita
al Força Lleida en virtut del
conveni que totes dos entitats
van firmar recentment.
Els tres jugadors formen part

Àlex Rubín de Celis.

Adrià Garcia.

TÍTOL EL 2014

dis Bàsquet), que havien sigut
campiones el 2012.

Els tres jugadors
ja van conquerir amb
Catalunya l’Estatal
de la categoria mini
de la mateixa generació que fa
dos anys, el 2014, va conquerir
el títol de campió d’Espanya de
categoria mini, tant masculí
com femení, en l’edició disputada a la localitat gaditana
de San Fernando, on tots tres
van ser clau perquè Catalunya
sumés un nou títol al seu historial. D’aquesta forma, agafaven el relleu de Raquel Ferrer
(CB Lleida) i Anna Palma (Se-

Torneig a final d’any
Les dos seleccions continuaran fent entrenaments durant
els mesos de novembre i desembre, que es complementaran amb un torneig que disputaran a finals d’any amb els
combinats de València i Aragó.
En la passada edició de l’Estatal infantil, disputat a Huelva,
Catalunya es va alçar amb el
títol femení, després de vèncer
a la final el combinat de Madrid
per un ajustat 56-57, mentre
que els nois es van haver de
conformar amb el subcampionat al perdre davant dels madrilenys per 76-60.

❘ LLEIDA ❘ L’equip del Raimat
Golf Club, format pels jugadors Tonet Martínez, Eduard
Tort, Miguel Albero i Santiago Yago Regany, es va proclamar subcampió, en la categoria handicap, del Campionat de Catalunya Interclubs
infantil, que es va disputar
el cap de setmana passat a
les instal·lacions del Club de
Golf Vallromanes.
La competició va constar
de dos dies. El dissabte 19
es van disputar els partits
de dobles sota la modalitat
Fourball Stroke Play, en la
qual el capità Jaume Regany
va aparellar en el primer partit Tonet Martínez i Eduard
Tort i van completar una
gran volta de 65 cops (-7).
En el segon partit van formar parella Miguel Albero

i Yago Regany, que l’any
passat ja s’havien proclamat
subcampions en el triangular
benjamí, i la seua volta encara va ser més espectacular
que la dels seus companys,
amb una targeta de 63 cops
(-9).
Al final d’aquesta primera
jornada, el Raimat GC es collocava líder amb 128 cops,
empatat amb el Lumine Golf.
El diumenge 20 es van disputar els individuals Stroke
Play, on comptaven les tres
millors voltes. Els quatre
lleidatans van realitzar unes
voltes amb parcials de 64
(Miguel), 70 (Yago), 71 (Eduard) i 78 (Tonet), la qual cosa,
sumats els individuals i els
dobles, va donar una targeta de 333 cops, igualats amb
Can Cuyàs, que es va imposar per la millor última volta.

Barbero, campió
provincial d’escacs
❘ LLEIDA ❘ L’uruguaià Alejandro Barbero, de l’Escacs Lleida, s’ha proclamat campió provincial
d’escacs per segona
vegada en la seua carrera, després de guanyar l’edició de l’any
2013. En el grup B, el
campió ha sigut Àlex
Ghenghiu, del Club
Pardinyes.

Cinc podis del
Balaguer a la Lliga
❘ LLEIDA ❘ El CEN Balaguer va aconseguir cinc
podis a la Lliga Catalana de natació disputada
a l’Inefc. Arnau Pifarré
va guanyar en 100 esquena i 100 papallona,
Jordi Suñé va ser tercer
en 100 esquena i 50 papallona, com el relleu
femení de 4x50 lliure.

El Cros Intercomarcal de Tàrrega bat el rècord amb 550 atletes
❘ TÀRREGA ❘ La vint-i-quatrena
edició del Cros Intercomarcal de Tàrrega va congregar diumenge passat 550
atletes, la xifra més alta re-

gistrada en la història de la
prova. La competició es va
dividir en disset carreres,
tantes com categories, que
es van disputar al càmping

municipal, on es va habilitar un circuit amb quatre recorreguts entre 500
metres, per als més petits,
i 2.000.

