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Pol Carreras s’imposa
a Sestriere i a La Molina
ATOMIC

ESQUÍ ALPÍ
REDACCIÓ | MANRESA

Sousa, guanyador masculí

Laura Damont, campiona femenina

Vuitanta participants
al campionat català del
Club de Dards Venècia
DARDS
REDACCIÓ | MANRESA

El Club de Dards Venècia va organitzar, el  de desembre passat,
el Campionat de Catalunya de
dards, al qual van assistir uns vuitanta participants, entre homes i
dones. El títol es dirimia en les modalitats d’individuals i també en la
de parelles i hi va haver una competitivitat important.
En la modalitat de parelles, pel
que fa a la categoria femenina, el
triomf va correspondre a Gemma
Buscà i Carme Marí. Quant a la categoria masculina, la victòria va
correspondre a la parella formada
per Javi Cruz i Ángel Porras.
Tot seguit va començar la modalitat individual. En la prova femenina, el triomf va correspondre
a Laura Damont, una competidora que pertany al club de dards
CEDSAB. Pel que fa a la prova

masculina, el guanyador va ser
José Augusto Olivera de Sousa,
que forma part del Club de Dards
de Reus.
Pel que es refereix a l’actuació
dels participants de casa nostra, el
millor va ser Èric Basullas, del
club amfitrió del campionat, el
Club de Dards Venècia. També hi
van participar el Guardiola Vip’s
Pool i La Xarxa de Puig-reig. És una
bona notícia per a una entitat que
torna a la competició després de
nou anys sense competir, de total
inactivitat, i que ho fa amb ganes
de promocionar aquest esport minoritari. Per aconseguir-ho, en el
decurs de l’any  vinent intentarà agafar adeptes i que es
tornin a formar equips. Abans, a la
comarca del Bages n’hi havia bastants i, de mica en mica, van anar
desapareixent, per la qual cosa
ara es vol mirar de recuperar el caliu que hi havia aleshores.
BALL ESPORTIU-C. CATALUNYA

Breus
CICLOCRÒS

Francesc Sala i
Xavier Martí van ser
segons a Bellpuig
X. M. | MANRESA

Les segones posicions de Francesc Sala, en la categoria de veterans-, i de Xavier Martí, en veterans, van ser les actuacions més
destacades dels nostres ciclistes a
la prova de la Copa Catalana que
es va desenvolupar a Bellpuig. En
júniors, bernat Carbonés va ser sisè
i Adrià Martí va ocupar la setena
posició. Pel que fa als màsters,
Xavier Alsina va quedar setè i Jordi Ruiz, vuitè. En Veterans, a més
a més de Xavier Martí, quarta posició de Josep Budallés, desena de
Miquel Calm, onzena de José Martín i tretzena de Lluís Ibáñez. Finalment, en Veterans-, Joan
Carbonés va finalitzar en quart
lloc. Els participants van haver de
desafiar les gèlides temperatures
en la prova que es va desenvolupar
dins del circuit de motocròs.

Bons resultats del
Swing en categoria II
REDACCIÓ | MANRESA

En els campionats catalans de
Manresa, en estàndard, primer
lloc de Merenguer i Merenguer i
segon de Caracuel i Moreno, en júnior II. Asensi i Campmany van ser
cinquens en sènior III. En llatins,
primer lloc per a Martos i Rodríguez, segon per a Merenguer i
Merenguer, cinquè de Caracuel i
Moreno en júnior II i cinquè de
Boixader i Camprubí en adults II.
KARATE

Cinturó negre, primer
dan, per a Maraver
REDACCIÓ | MANRESA

Sònia Maraver, del CN Sallent, va
superar de manera satisfactòria els
requisits que demanava l’organització i es va convertir en cinturó
negre, primer dan. Va ser en el
transcurs dels exàmens de pas de
grau que va fer l’Associació de Karate Ken Kyu Kai, el cap de setmana passat, al poliesportiu de Vilassar de Dalt.

L’esquiador ceretà Pol Carreras
es troba en ratxa. Aquesta setmana ha obtingut dues victòries de
mèrit, en curses disputades a Sestriere i a la Molina. A Itàlia també
va aconseguir un setè i un segon
llocs en altres proves.
Carreras va disputar un primer
eslàlom a Santa Caterina Valfurva
i va haver de conformar-se amb la
setena posició. L’endemà, però,
va fer un pas endavant i va aconseguir la segona posició del gegant
de la prova júnior italiana, disputada a la mateixa estació. La victòria va arribar en l’eslàlom de
Sestriere, sobretot gràcies a una
primera mànega excepcional. Es
tracta de la seva primera victòria de
la temporada, la segona des del
mes d’abril, quan es va imposar en
el supergegant del Campionat
d’Espanya júnior, la qual cosa
dóna mostres de la seva polivalència. En la mateixa cursa, el seu
company Xavier Salarich també va
ser al podi, en la tercera posició.
Les bones notícies, però, no es
van acabar aquí per a Carreras, que
també va aconseguir la victòria en
el gegant del Gran Premi Internacional de la Molina-FIS, Memorial
Albert Bort i Ledesma. Tot i el
cansament pel viatge, pels quilòmetres que ja acumula a les cames
i el fet que les condicions meteorològiques tampoc no eren les
més bones, ja que hi havia estones
que plovia i d’altres que nevava, el
jove esquiador d’Atomic va fer
una gran actuació a l’estadi Co-

Pol Carreras va completar dues actuacions magnífiques

L’esquiador ceretà va fer una
setena i una segona posició
a la pista italiana abans
de les dues victòries

mella, la qual cosa li va permetre
ser el millor de la primera mànega i el segon en la final.
Totalment exhaust, Carreras va
destacar que «la pista Comella es
trobava en males condicions. No
hi havia gaire visibilitat i les condicions eren molt variables. En
acabar la primera mànega, a les co-

tes inferiors plovia, però a dal, nevava molt». Per aquest motiu «la
victòria no ha estat gens fàcil, ja
que podia passar qualsevol cosa en
totes dues baixades». En la primera
baixada va tenir un problema al
mur, però es va refer i va fer-hi el
millor temps, fet que el va sorprendre bastant. En la segona baixada, Carreras va continuar utilitzant la tàctica que li havia donat
tants bons resultats en la mànega
inicial i va tenir un nou ensurt a la
cinquena porta, però va continuar endavant i va mantenir el millor temps i el primer lloc.

Marc Vargas, del CT Manresa, va
ser finalista del màster d’oberts
CT MANRESA

TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

El jugador del Club Tennis Manresa Marc Vargas va tancar l’any
amb èxit amb la disputa de la final
del màster del Circuit Nacional
d’Oberts, que aplega els vuit millors jugadors de l’any en els diversos oberts que se celebren a la
geografia catalana.
Vargas, que és el número  del
rànquing nacional, no sortia com
a cap de sèrie i va eliminar a la primera ronda Jeremias Lima, del
Reial Club de Polo, que sortia com
a cap de sèrie número  del torneig
i que ocupa el lloc  del rànquing
estatal. El resultat va ser d’un doble - i Vargas va fer un partit molt
destacable, amb un joc de gran nivell i dominant en tot moment un
adversari complicat.
A la ronda de semifinals, el rival
va ser el jugador del RCT Barcelona Jordi Vives. Vargas va guanyar
el primer set per - i en el segon,
es va desfer del seu adversari en el
desempat.

Marc Vargas va completar una actuació excel·lent

Ja en la final, el rival era Marc
Garcia, del RC Polo, número  del
rànquing estatal i cap de sèrie número  del torneig. Garcia havia
vençut Roger Ordeig per - i -
en el primer partit i s’havia imposat a Bogdan Djurdjevic per -,  i - en el segon. Al final, Garcia

es va imposar per - i -, amb  al tie break.
Marc Vargas afrontarà la seva
tercera temporada al centre de la
federació de Cornellà i iniciarà
l’any als torneigs Future de Mallorca, per aconseguir els seus primers punts ATP.

