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El partit de les
estrelles de la
Superlliga
masculina
torna a escena
després d’anys
de no
disputarse i, a
més,
coincidint per
primera
vegada amb la
Copa d’Espanya de categoria
aleví i infantil. Fins a 6
jugadors catalans participaran
en l’All Star que es disputarà el
29 de desembre a Valladolid.

Sergi Arranz, Marc Altayó,
Àngel Galindo, Gregory
Bordas, Gerard Osorio i José
Miguel Sugrañes, són els
representants catalans.

El cap de setmana de l’1 al 3
de desembre va tenir lloc al
Poliesportiu “El Limón”,
d’Alhaurín de la Torre, Mà
laga, una nova edició de la
Copa d’Europa de Powerlif
ting Raw amb presència de
cinc atletes de la Federació
Catalana de Físicculturis
me.

Enlacompeticiódepower,
l’atleta Beatriz Cano va obte
nir la medalla d’or en la cate
goria de menys de 47 quilos
amb un total de 235 quilos en
els tres moviments, mentre
que Mara Moreno aconse
guia la medalla de bronze en
la categoria de menys de 52
quilos amb un total de 212,5
quilos.Enladivisiómasculi
na de la mateixa competició,
EduardMorenovaobtenirla
medalla de bronze en la sem
pre complicada categoria de
menys de 105 quilos amb un
total de 700 quilos entre els
tresmoviments.

En la competició de Pres
sió en Banc, l’atleta Jordana
de Haro s’alçava amb la me
dalla d’or en la categoria de
menys de 52 quilos amb un
aixecament de 67,5 quilos,

alhora que aconseguia tam
bé el triomf en la categoria
absoluta de la mateixa com
petició. D’altra banda, Mari
bel Cano, va obtenir la pri

mera posició en la categoria
de menys de 57 quilos amb
unaixecamentde65quilos.

Un nou triomf dels aixeca
dors catalans en el context

del powerlifting internacio
nal que ve a sumarse als
èxits esportius d’aquesta fe
deració aconseguits en el
darrerany.

L’àrbitre sord català Àlex
Pateiro ha estat del 22 al 26 a
lalocalitatItalianadeBérga
mo (Milà) designat per xiu
lar la Deaf Volleyball Cham
pions League Europea.

En aquesta competició
l’àrbitre català va assolir un
bon nombre de participaci
ons com a primer àrbitre en
partits de la fase de grups,
quartsdefinaldelacompeti
ció europea i com a premi

del seu bon nivell va poder
estar en l’equip arbitral que
va xiular la final masculina
del campionat.

Ell diu estar molt content
amb l’experiència que s’em
porta,juntamentamblapar
ticipació d’àrbitres de la FI
PAV (Federació Italiana de
Voleibol).

Caldirqueéslasegonave
gada que l’Àlex és designat
per a una competició de ca

ràcter europeu i aspira a po
der ser seleccionat per al
Campionat d’Europa per a

persones sordes de selecci
onsSub21iperquèno,auna
fita internacional.

Les instal∙lacions
del Baix Bowling
de Sant Vicenç
dels Horts
acullen, del 6 al
10 de desembre,
la 5a prova del
Circuit sènior
20172018 que
tanca la fase
d’hivern i
determinarà el
campió d’hivern. Aquest cap
de setmana també es
definiran els 12 primers
classificats per al màster. Està
prevista la participació de més

de 40 esportistes en la prova
final d’hivern. Passat el
període de vacances
nadalenques, es posarà en
marxa la fase d’estiu.

De l’1 al 3 de desembre es va
disputar la 3a i penúltima
prova del Rànquing Dobles al
P&P El Vendrell. Hi van
participar 238 jugador/es i va
estar organitzat per la
Federació Catalana de Pitch
and Putt. El millor resultat el
van fer els gironins Marçal
Moré i Emili Sanmartín
(Franciac) amb un gran
resultat de 10 cops sota par. La
propera ja serà l’última prova

del Rànquing Dobles i la
darrera de l’any 2017 i es
disputarà al P&P El Vallès els
dies 15, 16 i 17 de desembre.

FISIOCULTURISME

Sis medalles per als catalans a l’Europeu

SORDS

Àlex Pateiro segueix
progressant en el
panorama internacional

BOWLING

Final de la fase d’hivern del Circuit sènior

VOLEIBOL

6 catalans a l’ALL STARS

PITCH & PUTT

Emili Sanmartín i
Marçal Moré guanyen
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