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ESCACS/CAMPIONATS ESCOLARS DE CATALUNYA

Llàtzer Bru (l’Ampolla) és l’únic que
ha sumat cinc punts de cinc possibles
REDACCIÓ.¬ Eljugadordel’Am-
pollaLlàtzerBru,quecompe-
teix en sub-10, és lúnic dels
270 jugadors que estan par-
ticipantenlesquatrecatego-
ries del Campionat Escolar
deCatalunyaquedesprésde
cincpartidesiafaltadejugar-
netreshaguanyattotselsen-
frontaments. El segueix Jor-
di Jané, amb 4,5 punts. La
partidaqueavuienfrontaran
els dos pot ser decisiva.

A categoria sub-12, l’emo-
ció segueix estant present.

Carlos Rojano no va tenir
cap problema per derrotar
Jesús Ligero. José Perez va
guanyar el segon cap de sè-
rie i se situa entre els favo-
rits. García Acosta i Joan
Buch van signar taules i es
desenganxen del lideratge.

Pelquefaalacategoriasub-
14 ha recobrat l’emoció ja
quelaquehaviadeserlapar-
tida decisiva del torneig en-
tre Marc Sanchez i Imar Ta-
llo va finalitzar en taules.
Aquest resultat va ser apro-

fitat per Rafael Pacheco i
Marc Mallol, que han gua-
nyat les seves respectives
partides i es van enganxar al
líder Imar Tallo a la classifi-
cació. Tallo, Mallol i Pache-
co tenen 4,5 punts.

En sub-16, Sergi Subirats i
Jordi Coll van oferir un en-
frontament realment tens i
emocionant i van fer taules.
AlvarAlonsovaguanyar Da-
niel Moreno i té 4,5 punts
comSubiratsiColl.Totstres
comparteixen lideratge.

F. SALA – 1A NACIONAL B

Marc permet
al Vila-seca
golejar el quart
classificat

REDACCIÓ.¬ Molt complicat es
presentava el partit per al
Vila-seca, que rebia un Ca-
sa Alcalá instal·lat a la quar-
ta posició i que va sortir go-
lejat del pavelló vila-secà.

L’artífex de la victòria local
va ser Marc, autor de quatre
delssisgolsdelVila-seca.Van
completar la golejada Gui-
llermoiJ.Luis,permantenir
l’equip tarragoní a la setena
posició, a tres punts del Gar-
riga i amb un partit menys.

F. SALA – 1A NACIONAL B

Victòria d’un
Nàstic que
somia en la
permanència

REDACCIÓ.¬ El Nàstic va der-
rotarelpassatcapdesetma-
naelCFSBalaguer(2-4)i,de
retruc, va salvar el seu pri-
mermatch-ball.Ambaquest
resultat els d’Enric Batista
no donen el descens per
consumat i encaren la recta
final del campionat amb la
voluntat d’escalar posicions
en la classificació. Ara són
cuers, amb 15 punts i a no-
més quatre del penúltim.

F. SALA – 1A NACIONAL B

El Salou pateix
però acaba
imposant-se
al Pallejà

REDACCIÓ.¬ ElSalouvahaverde
suar de valent per sortir vic-
toriós de la seva visita al Pa-
llejà, quart classificat per la
cua i que va plantejar nom-
brosos problemes als salo-
uencs, que finalment es van
imposar per un ajustat 5-6.

Ara, el Salou es manté vui-
tè,amb31punts,iobreunfo-
rat de quatre punts amb el
seuimmediatperseguidor,el
Sicoris-Loanca.

6 | 1

Vila-seca • Casa Alcalá

2 | 4

Balaguer • Nàstic

5 | 6

Pallejà • Salou

El jugador de l’Ampolla Llàtzer Bru va líder indiscutible del sub-10. [CEDIDA]

PILOTA

El Nàstic venç
l’Arevacos i es
manté líder en
la classificació
REDACCIÓ.¬Mancantunajorna-
da per a finalitzar la fase re-
gular de l’estatal de pilota de
segonacategoria,iamblase-
vaclassificacióassolidapera
lessemifinals,elspilotarisdel
Nàsticafrontavenunajorna-
da tranquil·la i preparatòria
per a la seva posada a punt
davant la imminent cita.

Es rebia el Club de Pilota
Arevacos d’Àvila, un club te-
òricament assequible al qual
esvaderrotarenpaletaperun
contundent 35-14, i en pala
curtaperuntambéclar40-26.

ElNàsticlideralaclassifica-
ció amb un partit més que el
segon, i haurà d’esperar a la
pròxima jornada per a saber
si acaba primer o segon, i co-
nèixer així la seva sort en els
encreuaments de semifinals.

REGATA

El CN Cambrils
organitza les
XVI Singladures
Costa Daurada
REDACCIÓ.¬ El Club Nàutic de
Cambrils organitza les XVI
Singladures Costa Daurada,
unaregataqueesdisputaràen
quatre etapes entre el 20 i el
23demarçentreelsportsde
Cambrils, Torredembarra i
l’Ametlla de Mar. Aquesta
prova s’ha convertit en la re-
gata de creuers més impor-
tant del sud de Catalunya.

Una de les novetats d’en-
guany és el fet que el port de
Cambrils serà seu de sortida
en dues de les quatre etapes,
convertint-seaixíenl’eixprin-
cipal d’aquesta competició.

LesXVISingladurescomp-
taran amb la participació de
31 creuers, distribuïts en les
categories de RN –Classe I i
Classe II–, Solitaris i A Dos.

El roig-i-negre Pedrito Gil observa com el jugador del Blanes Ramon Benito condueix la bola en el partit de la primera volta, que van guanyar els gironins (2-5). [REUS24.COM]

L’Alnimar Reus vol
derrotar avui el Blanes
(21.30 h), cinquè, per
assegurar-se el segon
lloc de cara al play-off.

Raúl Rodríguez, reus24.com | Reus

esports@aqui.cat

Després d’aconseguir la
classificació per a la Final
Foureuropea,derrotantper
6-2 el Candelària, l’Alnimar
Reus té avui un nou com-
promís. Els roig-i-negres es
desplaçaran fins a Blanes
(21.30h)perintentardefen-
sar el segon lloc en aquest
darrer tram de temporada,
a més de seguir creixent
comequipiseguirmillorant
la imatge dels últims encon-
tres.Barcelótéatotalaplan-
tilla disponible per a aquest
important encontre.

La victòria del passat dis-
sabtedavantelCandelàriaha
suposat una bona injecció
de moral per a un equip que
necessitavaretrobar-seamb
sí mateix després del cop
durdelaCopadelRei.Haes-
tat una reacció a temps i el
conjunt reusenc encara se-
gueix viu en les dues princi-
pals competicions i que són,
deretruc,elsdosmàximsob-
jectius de la temporada.

Ara és moment de deixar
aparcada la Copa d’Europa i
centrar-se exclusivament en
laLliga,enquèencaraqueda
assegurarlasegonaposició.El

primerpasésguanyaravuiel
Blanes. El conjunt de Barce-
ló té ara mateix sis punts de
diferènciaambeltercerclas-
sificat,elVic,ivuitambelcon-
junt gironí, que és cinquè.
Aquests tres punts suposari-
enassegurar-sepràcticament
el segon lloc, ja que tan sols
queden quatre jornades per
finalitzar la fase regular.

Tot i això, l’empresa no re-
sultarà gens fàcil, ja que els
reusencs tindran davant un
equip que està lluitant per
millorar la seva classificació
i, si aconseguís derrotar els
roig-i-negres,entrariadeple

en aquesta lluita. A més, el
Blanes tindrà el suport del
seu públic i el precedent de
la victòria aconseguida en la
primera volta al Palau d’Es-
ports per un sorprenent 2-5.

L’Alnimar Reus vol tornar
la moneda als gironins i, de
pas, demostrar que aquest
equip, amb tota la plantilla,
pot resultar imparable si
s’aconsegueix jugar col·lec-
tivament. Per primera vega-
da en molt temps, Barceló
tindrà a tota la plantilla dis-
ponible i això li permetrà
poder jugar amb les rotaci-
ons i començar a guanyar el
partit des de la banqueta.
Sens dubte, serà un partit
ambmoltatensióquesel’en-
durà aquell qui estigui més
concentrat i mostri més re-
gularitat en el seu joc al llarg
dels 50 minuts.

Ara toca reafirmar-se en la
segona posició contra el Blanes

HOQUEI PATINS • OK LLIGA

Per primera vegada en
molt temps, Barceló
podrà disposar de tota
la seva plantilla

Els roig-i-negres volen
tornar la moneda al
Blanes, que va sorprendre
a l’anada en guanyar 2-5
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