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Y RUGBI. L’EQUIP FEMENÍ DEL RUGBI EMPURIABRAVA VA DEBUTAR AMB UN PARTIT A VIC

Les Valkirias d’Empuriabrava, una realitat
J. N. l empuriabrava
nn El projecte femení dels Gripaus
d’Empuriabrava ja està en marxa.
El cap de setmana passat, l’equip
de la nova secció, batejat amb el
nom de Valkirias, va disputar el
primer partit de la seva història,
un enfrontament que va tenir lloc
al camp del Vic i que es va cloure amb un resultat de 20 a 10. En
aquest cas, però, el resultat no té
importància, tenint en compte

Y derrota sense dolOR

l’equip va perdre a osona
(20-10), però va FER el seu
primer assaig oficial

que era un debut molt anhelat pel
club i que, a més, va contextualitzar el primer assaig oficial.
derrota del masculí al temple .

A banda, l’equip masculí va encaixar la tercera ensopegada de

Y hoquei patins

la segona fase en perdre al gran
temple del rugbi català, el feu de
la Unió Esportiva Santboiana, davant del seu equip C (24-15).
Els Gripaus, que van iniciar el
partit amb poca intensitat, van
reaccionar a partir del primer
quart del matx. De fet, la transformació va ser tan gran que fins i tot
es van posar per davant en el marcador (12-15), però la falta d’experiència els va condemnar al tram
final. n

Y HOQUEI PATINS

El Jonquerenc
perd a Reus (2-1)
L’equip femení de Nacional del Club Patí Jonquerenc
va perdre el cap de setmana
passat a Reus (2-1), un resultat que fa baixar les frontereres a la setena posició de la
lliga. Tambè va cedir, d'altra
banda, el sènior masculí de
Primera Catalana, que es va
veure superat pel Palafrugell
(1-3). En termes generals, el
club alberenc va abaixar la
persiana del cap de setmana
amb un balanç de resultats
de 3 triomfs i 5 derrotes. n
nn

Balanç positiu per a l’Hoquei Figueres
Els equips del planter de l'Hoquei Figueres van tancar la jornada
amb un balanç positiu de resultats: 4 triomfs, 1 empat i 3 derrotes.
Una de les victòries més treballades la va sumar l'equip prebenjamí, que es va imposar al GEiEG a domicili (1-2). n
nn

Y ESCACS. BONA JORNADA DEL DOTZE CASTELLS

El Figueres venç a 2a Divisió i
s’apropa a la permanència

TRIOMF A DOMICILI. El Figueres B va superar l’Hostalric (3,5-6,5)

Redacció l FIGUERES

L’equip B del Club d’Escacs Figueres, que milita a Segona Divisió, va superar l’Hostalric (3,56,5) i suma 2 punts en 2 partits,
aproximant-se així a la permanència. Menys fortuna va tenir,
d’altra banda, l’equip de Divisió
d’Honor, que malgrat tenir opcions va sucumbir davant l’Escola
d’Escacs de Barcelona (7,5-2,5).
En la resta de partits de la jornann
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da, l’equip C, de Preferent, va caure contra el Gerunda D (4,5-5,5),
mentre que els equips D i E van
cedir a Segona Territorial.
DUEL COMARCAL . A Primera Terri-

torial, el Dotze Castells es va imposar en el derbi a l’Alt Empordà
(4,5-3,5), mentre que a Tercera
l’equip llersenc C es va imposar
a l’Atzucac (3-1) i, el B, va firmar
taules en el seu partit contra l’Olot
F (2-2). n

Y handbol

L’Empordànodonala
sorpresa a Terrassa
L’equip sènior femení del Club
Handbol Empordà no va poder
trencar els pronòstics i va cedir
dissabte a la pista del CH Terrassa per un clar 36 a 24, un resultat
que manté les empordaneses a
la cua de la classificació. D’altra
banda, també és cuer el sènior
masculí, que va caure al feu del
CH Sant Climent (28-22). n
nn

Y VOL INDOOR

Èxit dels Windoor
en els Wind Games
Els equips del Windoor van
brillar de manera notòria durant
la celebració dels Wind Games
2020, on van aconseguir 9 medalles: 2 ors, 3 plates i 1 bronze en
categories de vol i 2 ors i 1 bronze
en categories estàtiques. D’altra
banda, Dani Gallego (foto) es va
imposar al campionat català de
vol indoor. n
nn

DEBUT. Les jugadores empordaneses van oferir un bon nivell a Vic
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Y vòlei

El Sant Pere inicia la segona fase amb triomf
El sènior femení del Club Vòlei Sant Pere Pescador va iniciar la segona fase del campionat amb una treballada victòria davant del CV
Arenys, a qui va superar per 1 a 3 (23-25, 16-25, 25-18 i 17-25). Per la
seva banda, el sènior masculí també va debutar a la nova fase amb
triomf, en aquest cas contra el Vòlei Prat (3-2). n
nn

Y vòlei

El Figueres sucumbeix en la lluita per l'ascens
nn Els equips federats del Club Vòlei Figueres van començar dissabte
la segona fase del campionat, la lligueta d’ascens a Segona Catalana.
Tots dos ho van fer amb derrota: el conjunt juvenil va perdre davant
del CV Premià de Mar (1-3), mentre que el cadet també va perdre davant del mateix rival i pel mateix resultat. n

