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Les germanes
Azón se situen
novenes en el
mundial d’Yngling

Tercer doblet seguit
J› El Viladecans femení ha guanyat la lliga
i la copa en una setmana de diferència

J› És la tercera temporada consecutiva que

s’adjudica els dos títols estatals

ALBERT CAMPS
Viladecans

El Viladecans de softbol femení
ha aconseguit un altre doblet
en la competició estatal guanyant la lliga de la divisió d’honor i la copa de la Reina amb
una setmana de marge. El Viladecans femení ha tornat a demostrar el seu domini en el
softbol espanyol i ha encadenat el tercer doblet en les últimes tres temporades.
Diumenge les del Baix Llobregat van aconseguir el tercer
títol consecutiu de copa en
guanyar la competició que va
organitzar al camp municipal
Torre Roja. El Viladecans va començar malament perquè va
perdre el primer partit per 3-8
contra l’Antorcha de València,
i va passar a jugar contra el Rivas de Madrid. Una derrota el
deixava fora, però quan els dos
equips anaven empatats a quatre les madrilenyes van fer una
alineació indeguda en fer entrar una quarta estrangera
—només en poden jugar tres—
i van ser sancionades; així el Viladecans va guanyar per 7-0.
En la semifinal va derrotar còmodament per 5-1 el Kirolgi
del País Basc i un cop en la final
es va tornar a trobar l’Antorcha. El partit va ser força anivellat i en la penúltima entrada
el Viladecans només guanyava
per 2-0. En aquesta sisena entrada va fer sis curses i va aconseguir el triomf i el títol per un
clar 8-0.
Una setmana abans el Viladecans havia aconseguit el seu
sisè títol consecutiu de la divisió d’honor en imposar-se en el
play-off al Rivas de Madrid per
1 a 3. En la fase regular només

◗ TENNIS DE TAULA

L’equip femení del Viladecans que ha guanyat la copa de la Reina i la lliga. / EL 9.

Sis jugadores a la selecció espanyola
El domini del Viladecans femení en les competicions estatals de
softbol s’ha reflectit en la selecció espanyola, ja que sis de les
seves jugadores han estat seleccionades per disputar les dues
pròximes cites de l’equip espanyol. Noelia Omedes, Ana Maria
Menéndez, Jéssica Iborra, Maria Teresa San Juan, Sara Muñoz
i Patricia Álvarez són les jugadores convocades del Viladecans
i, juntament, amb Beatriz Parejo (Hércules Hospitalet) són les
representants de la federació catalana en aquesta selecció de
disset jugadores. Aquesta selecció espanyola de softbol femení
disputarà del 22 al 27 de juliol la copa intercontinental al camp
del Rivas de Madrid, on s’enfrontarà als Estats Units, Itàlia, la
Xina, Taiwan, l’Argentina i la República Txeca. Tot seguit, del
31 de juliol al 6 d’agost, jugarà el campionat d’Europa a Praga
(República Txeca), en el qual ha estat inclosa en el grup B amb
Bèlgica, Grècia, Holanda i Rússia.

va ser segon per darrere de les
madrilenyes, i els dos equips
van passar a jugar la final del
play-off, que s’estrenava en
aquesta temporada. El Viladecans es va imposar en els dos
partits a casa (9-5 i 7-4), i després va perdre el primer partit
a Madrid (5-4). En el quart el

Viladecans va demostrar la
seva superioritat, es va imposar per 0-14 i va guanyar el títol.
El Viladecans encara té una
competició important per disputar, la copa d’Europa de
clubs, que es farà del 15 al 20
d’agost a la localitat italiana de
Macerata.

ELS DOS TÍTOLS
◗ Copa de la Reina
Emparellaments
Viladecans-Antorcha 3-8
Rivas-Kirolgi 3-4
Viladecans-Rivas 7-0
Kirolgi-Antorcha 4-6
Semifinal
Kirolgi-Viladecans 1-5
Final
Viladecans-Antorcha 8-0
Classificació final
1r Viladecans
2n Antorcha (València)
3r Kirolgi (Orio Guipúscoa)
4t Rivas (Madrid)

◗ Divisió d’honor
Fase regular
1r Rivas (17 victòries i 3 derrotes)
2n Viladecans (16-4)
3r Kirolgi (12-8)
4t Antorcha (10-10)
5è Hércules l’Hospitalet (5-15)
6è At. San Sebastián (0-20)
«Play-off» pel títol al millor de cinc partits
Viladecans-Rivas 9-5
Viladecans-Rivas 7-4
Rivas-Viladecans 5-4
Rivas-Viladecans 0-14
Resultat final
Rivas Madrid-Viladecans 1 a 3

L’equip espanyol repeteix l’or per equips
EL 9

Galia Dvorak, Sara Ramírez i
Anna Badosa, que integren el
combinat espanyol femení
juntament amb Carmen Solichero, van revalidar ahir el títol
europeu juvenil per equips en

masnovines Mònica i
Sandra Azón i l’asturiana
Graciela Pisonero són
novenes després de les
dues primeres jornades del
mundial de la classe
Yngling, que es disputa al
llac Mondsee. Les
catalanes, que van fer un
debut fluix, van recuperar
posicions gràcies a un novè
i un segon lloc assolits en
les dues mànegues d’ahir.
La tripulació americana
formada per Barkow,
Howe i Capozzi encapçala
la general. / EL 9
◗ HANDBOL

CAMPIONAT D’EUROPA JUVENIL

Praga

Llac Mondsee (Àustria). Les

derrotar Romania per un clar
3-0. Les tres palistes catalanes
van ser decisives, ja que van
encarregar-se de sumar els tres
primers punts, de manera que
no va ser necessari disputar
cap més partit. Ramírez, que va
obrir l’enfrontament contra
Daniela Dodean, va protago-

nitzar una excel·lent remuntada després d’haver cedit els dos
primers sets. La vallesana es va
acabar imposant en els tres següents, i va capgirar el resultat
amb un 3-2. El mateix resultat
va assolir Dvorak, contra Elizabeta Samara. La jugadora mataronina, que perdia per 1-2, va

acabar reaccionant en les dues
últimes mànegues. Per acabar,
Badosa va assegurar la medalla
d’or assolint el punt més assequible (3-0), contra Alexandra
Chirametli. A partir de demà
s’obre la competició individual
i de dobles, en què Dvorak defensa el títol.

Mariano Ortega
podria reforçar el
projecte del
CAI Aragó
Barcelona. El català Mariano

Ortega, campió del món a
Tunísia, ha rebut una oferta
del CAI Aragó i el fitxatge es
podria tancar quan
l’Algesires —el club andalús
té problemes econòmics i
podria perdre la plaça en
l’Asobal— li doni la baixa. El
club aragonès, assessorat
per Valero Rivera, també ha
incorporat Zaky (Ciudad
Real), Doder (Teucro),
Djordjevic (Dunkerke),
Sorrentino (València),
Anderson (Ystad) i Valero
(Barça). / EL 9

◗ OLIMPISME

Jaca no renuncia a
lluitar per ser
candidata als Jocs
d’hivern del 2014
Jaca (Osca). L’alcalde de

Jaca, Enrique Villarroya, no
vol que la ciutat quedi
exclosa de la lluita per ser
candidata als Jocs d’hivern
del 2014. Inicialment, el
comitè executiu del COE va
desestimar Jaca perquè no
complia «els requisits ni
terminis», però Villarroya
ha presentat nous
documents valorables en la
decisió, que tornarà a
estudiar-se en una reunió
extraordinaria del comitè
prevista per avui mateix. / EL
9

