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L
a Final Six de waterpolo 
torna a Barcelona per se-
gon any consecutiu. La 
fase final de la màxima 
competició continental 

de clubs enfrontarà els sis millors 
equips d’Europa els propers 28, 29 
i 30 de maig a les Piscines Munici-
pals Bernat Picornell. El Club Natació 
Atlètic-Barceloneta (CNAB) reprèn el 
repte organitzatiu d’aquesta Final 
Six, després d’organitzar-la amb èxit 
l’any passat, i intentarà revalidar el 
títol aconseguit en la passada edi-
ció, quan es va proclamar campió 
d’Europa per primera vegada en la 
seva centenària història.

A l’acte de presentació d’aquest 
esdeveniment, dut a terme a la 
piscina de Sant Sebastià aquest 
dilluns, van assistir la Tinenta 
d’Alcalde de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports de l’Ajuntament 

de Barcelona, Maite Fandos; el Se-
cretari General de l’esport, Ivan Ti-
bau; el Vicepresident de la Real Fe-
deración Española de Natación, Pere 
Robert; la Directora de Comunicació 
de Fluidra, patrocinador principal de 
l’esdeveniment, Bea Strebl; el Direc-
tor de la Unió de Federacions, Jordi 
Sans; i el President del CNAB, Julián 
García, així com l’equip del club.

L’Atlètic-Barcelona s’enfrontarà 
a l’hongarès Szolnoki VSK dijous 

28 en els quarts de final. Si acon-
segueix passar a semifinals es tro-
baria amb el Pro-Recco italià, primer 
del Grup A. La resta d’equips  són 
el ZF Eger (HUN), el VK Jug Dubro-
vnik (CRO) i el VK Primorje. D’altra 
banda, també es va presentar la 2a 
Kids Final, competició internacional 
infantil de waterpolo que organitza 
el Club Natació Atlètic-Barceloneta i 
que reuneix 16 equips de 9 països 
europeus diferents. n

WATERPOLO

La Federació Catalana de 
Basquetbol (FCBQ) organit-
zarà, aquest dissabte  amb la 
col•laboració del Màgic Badalo-
na i l’Ajuntament de Badalona, 
la Trobada Final d’Escoles de 
Bàsquet de Barcelona que aple-
garà més de 100 equips i prop 
de 1.200 participants.
Les 14 pistes habilitades a les 
instal·lacions del Màgic Bada-
lona i als voltants del Pavelló 
Olímpic de Badalona albergaran 
els 110 partits previstos per una 
jornada que tindrà lloc durant tot 
el matí del proper dissabte 23 

Tot a punt per a la Trobada 
Final d’Escoles de Bàsquet 

de maig i representarà la cloenda 
de la temporada dels nostres juga-
dors més petits i la culminació de 
les Trobades d’Escoles de Bàsquet 
de Barcelona. A part de jugar entre 
2 i 3 partits, els nens i nenes par-
ticipants en aquesta trobada po-
dran gaudir de diferents activitats 
lúdiques al llarg del tot el matí com 
inflables, jocs, concursos i moltes 
més activitats per gaudir de la fes-
ta del bàsquet. La Trobada Final 
d’Escoles de Bàsquet de Barcelo-
na comptarà amb la col·laboració 
d’Snatt’s, Sunny Sport i Nocilla 
com a proveïdors oficials.

S’ha celebrat a Turku 
(Finlàndia) la prestigiosa 
competició de gimnàstica 
artística femenina indivi-
dual per aparells, FinGym 
2015, a la qual van par-
ticipar les gimnastes de 
Catalunya Ana Palacios 
(Club Gimnàstic Sent-
menat), Elsa Prats (CE 
La Salle-Gràcia), i Marta 
Sanchez (Club Gimnàstic 
Terrassa), acompanyades per 
Mireia Pont com a entrenadora i 
per Luisa Sierra com a jutgessa. 

Participació catalana a la FinGym 2015 

La competició va iniciar-se diven-
dres amb la classificació general 
en cada aparell que va donar pas 

GIMNÀSTICA
PITCH & PUTT

El Pitch & Putt La Garriga va 
acollir, de l’1 al 3 de maig, la 1a 
prova del Rànquing FCPP, en què 
van participar 258 jugador/es. 
Després de les dues sortides 
del divendres encapçalava la 
classificació general de manera 
provisional Amador Rodriguez 
(P&P Sant Cebrià), seguit de 
Pedrero (P&P Platja d’Aro), Or-
tega (P&P El Vallès) i Jardí (P&P 
Lleida). Però el guanyador de la 
prova va ser, finalment, Jordi Pla-
nas (P&P Can Rafel); Rodríguez 
va quedar en 2a posició.

Jordi Planas guanya el Rànquing a La Garriga

UFECTv (WWW.UFEC.Tv) PROGRAMACIÓ
Nous vídeos disponibles: la Copa Catalunya d’agility, el 12è Ironcat – Copa de les Nacions de triatló i el 
Charity Polo Barcelona.  Properes emissions: el Torneig Internacional Ciutat de Barcelona d’halterofília, 
el Compak Sporting de caça, la Final Four cadet, femenina i open de futbol americà, la Rogaine Port del 
Comte de curses d’orientació i el Campionat de Catalunya contrarellotge individual d’El Morell.

a les finals de les vuit pri-
meres, que van competir 
dissabte. Ana Palacios 
va competir a la final dels 
quatre aparells obtenint 
la medalla d’or a salt i a 
barra d’equilibris, la plata 
a terra i el bronze a asimè-
triques; Marta Sanchez ha 
aconseguit la medalla de 
plata a asimètriques, el 
bronze a terra i el cinquè 

lloc a salt, mentre que Elsa Prats 
s’ha posicionat en quart lloc a ba-
rra d’equilibris. 

Presentació de la Final Six 
Waterpolo Barcelona 2015

BASQUETBOL

SPORT Polideportivo 43Viernes
22 Mayo 2015

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
 


