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Tres equips catalans, en la
final a quatre de la Copa del Rei

Èxit de participació en la 2a Trobada
d'Àrbitres i Entrenadors

Roser Tarragó, millor esportista
del 2011 en la 57a Nit de l'Esport

n Catalunya acull, aquest
cap de setmana, la Copa del
Rei de beisbol amb la parti-
cipació de tres equips cata-
lans: el CB Barcelona, el
CBS Sant Boi iel CB Vilade-
cans. El quart equip serà el
Tenerife Marlins.

El format de la competi-
ció respon a la classificació
obtingudaen laLliga Nacio-
nal la passada temporada.
El CB Barcelona, aleshores
FC Barcelona, va finalitzar
com a campió i disputarà
amb el quart classificat, el
CB Viladecans, una de les
semifinals. Aquesta tindrà
lloc dissabte a la tarda a les
17 h al Camp Municipal
Carlos Pérez de Rozas de
Montjuïc.

L'altra semifinal, entre el
Sant Boi i el Tenerife Mar-
lins, es jugarà al Camp Mu-
nicipal de Sant Boi, també
dissabte a les 11 h. Els per-
dedors d'ambdós partits ju-
garan diumenge el partit
de consolació pel tercer i
quart lloc a les 10 h a Sant
Boi. La gran final, en canvi,
quedecidirà el campió de la

Copa del Rei, es jugarà diu-
menge a Montjuïc a les 11
hores davant les càmeres
d'UFECtv, que propera-
ment n'oferirà un reportat-
ge al seu web (www.ufec.
tv).

Els tres equips catalans
han estat preparant a cons-
ciència aquesta competi-
ció, ja que el vencedor
s'assegurarà una plaça per
anar a Europa el proper
any.

Per la primera Copa
L'equip del Barcelona, diri-
git per Jorge Mikeleiz, par-
teix com a un dels favorits,
ja que en la Lliga Nacional
encara no coneix la derrota
i el nivell de l'equip sembla
compensat tant en defensa
com en atac.

A més, aquesta seria una
bona oportunitat per poder
guanyar la seva primera
Copa del Rei. Per tal
d'aconseguir-ho, confiaran
en una bona defensa, amb
Hernández i Balboa, que
són els llançadors estrella,
així com amb Sancho, Ce-

pin, Varela, Jiménez i Ro-
man, que són els batedors
que estan més en forma de
l'equip.

Sant Boi i Viladecans
Pel que fa als santboians,
dirigits per Èdgar Hernán-
dez, volen tornar a repetir
la gesta del 2007 en què van
alçar la Copa. Per això,
l'equip confiarà la respon-

sabilitat damunt la goma
als seus dos llançadors,
Fente i Matías, mentre que
enatac comptarà amb el po-
der de Carrillo, Noriega,
Llames i Martínez, que po-
dria aparèixer després
d'estar lesionat.

El Viladecans de Denny
Niño va ser, l'any passat,
l'equip revolució de la tem-

porada amb un final intens
i ple d'èxits. La culminació
va ser la classificació per a
aquesta Copa i, per tant, es-
tan davant d'una gran opor-
tunitat.

Per a aquest repte, els de
Viladecans compten amb
els llançadors Campos,
Luengo i Jodar i els bate-
dors Valdés, Catalán, Ca-
no, Cuesta i Peguero.

El del Baix Llobregat és
el club amb més trofeus en
la història de la Copa del
Rei:untotal de19 copes con-
secutives des de l'any 1982 i
fins al 2001.

Cercant nous talents
Durant aquests dos dies de
competició, al Camp de
Montjuïc, el club local i el
Consell Esportiu Escolar
de Barcelona faran activi-
tats de promoció per atrau-
re nous jugadors i aprofita-
ran l'inflable de la Federa-
ció Catalana de Beisbol per
provar la sensació de bate-
jar i fer activitats de llança-
ment. Un bon moment per
cercar nous talents B

BEISBOL

n Roser Tarragó va ser
escollida millor esportista del
2011 en la 57a Nit de l'Esport
de Mataró, celebrada la
setmana passada. La
waterpolista del Centre Natació
Mataró no va poder recollir
personalment el guardó perquè
es troba a Rússia participant en
un torneig de preparació per al
Preolímpic. La jove esportista

ha estat seleccionada, entre
d'altres mèrits, per aconseguir
el Campionat del Món de
waterpolo júnior, el segon lloc
de la lliga estatal Divisió
d'Honor amb el CN Mataró, i el
segon lloc del Campionat
d'Espanya en categoria juvenil.

La cerimònia es va celebrar al
Teatre Monumental amb la
presència, entre d'altres

autoritats, de l'alcalde de la
ciutat, Joan Mora, i del diputat
adjunt a Esports de la Diputació
de Barcelona, Josep Salom.

Els premis per a les
categories sèniors van ser per al
futbolista de l'Espanyol Dídac
Vilà, la nedadora del CN Mataró
i, com a millor equip sènior, el
femení de waterpolo del CN
Mataró El Tot.

Josep Maria
Spa, president
de Club Hoquei
Mataró des de
finals de la
temporada
2001-02, va
rebre el guardó
en
reconeixement
al dirigent

esportiu el mateix any que
deixa el seu càrrec. El Club
Esportiu Mataró va rebre una
menció especial amb motiu del
seu centenari, i el
reconeixement a la tasca
periodística 'Memorial Josep
Gomà i Carol' va ser per a Eloi
Sivilla, coordinador del
suplement esportiu del Tot
Mataró 'El Tot Esport' B

En el marc de les trobades entre
àrbitres i entrenadors, dissenyat
pel Comitè d'Àrbitres i pel
Comitè Tècnic de la Federació
Catalana de Basquetbol (FCBQ),
el passat 27 de març es va
celebrar una xerrada sobre les
noves regles i la seva influència
al desenvolupament
del joc. Els
conferenciants van ser
l'entrenador ACB Aito
García Reneses i
l'àrbitre ACB i Director
Tècnic del Comitè
d'Àrbitres Joan Carles
Mitjana. L'acte va
comptar amb 300

participants, entre els quals hi
havia el president de l'FCBQ,
Joan Fa, el president del Comitè
d'Àrbitres, José Luís García Vela,
el president del Comitè Tècnic,
Xavier Valls, i el president de
l'Associació Catalana
d'Entrenadors, Joan López B

BÀSQUET

El campió de la
Copa s'assegurarà
una plaça per
anar a Europa
el proper any
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CB Barcelona, CBS Sant Boi i CB Viladecans lluitaran pel títol juntament amb Marlins Tenerife

El CB Barcelona parteix com a un dels favorits i podria guanyar la seva primera Copa del Rei FOTO: D. LÁZARO

Algunes de les premiades a Mataró FOTO: SERGIO RUIZ


