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Esports I Poliesportiu

frontó

El vila-realenc
Xavi domina
la competició
individual
R. D.
CASTELLÓ

Xilxes s’ha convertit aquest
mes de gener en l’epicentre
de la promoció del nostre esport autòcton. Durant tots els
dissabtes d’aquest mes es van
disputar partides de frontó individual i galotxa, dels XXXV
Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana, en el poliesportiu
El Alter. Les escoles d’Algímia
d’Alfara, Alfara d’Algímia, Almassora, Borriol, Castelló, Onda, Vila-real i Xilxes van jugar
totes les seues partides en el
trinquet i frontó de la localitat, destacant Xavi de Vilareal, que en benjamí va quedar campió al guanyar les
seues quatre partides. Aquest
cap de setmana jugaran els infantils i alevins. H

el Periódico Mediterráneo

pilota 3 l’actualitat de l’esport autócton

Xilxes, subcampió
autonómic de
frontó parelles en
categoria infantil
L’equip de la Plana Baixa demostra el seu
potencial i es queda molt a prop del títol
MEDITERRÁNEO

MEDITERRÁNEO

EL VILA-REAL perd a la lliga juvenil
ESCALA I CORDA q L’equip de
Vila-real (Vicent CPV Parcent,
Edu CPV Llíria i Joan CPV
Algimia) deu reaccionar a la XII
Lliga Juvenil de Tecnificació
de escala y corda, ja que en
la primera jornada va perdre

per 45 a 60 davant l’equip
d’Alcàsser, que amb aquest
triomf s’ha situat líder. No
obstant, deuran esperar per
a buscar la reacció, ja que les
partides previstes per a avui
han quedat suspeses. R.D.

xi pilota a l’escola

Benicarló
i Castelló
obrin ‘Pilota
a l’Escola’
R. D.
CASTELLÓ

El programa educatiu XI Pilota
a l’Escola comença la setmana
propera a la província de Castelló, amb la jornada de docents que es realitzaran en les
localitats de Benicarló, dilluns
23 de gener, i Castelló, dimarts 24 de gener. Serà des de les
9.30 hores a 13.00 hores.
En les dos jornades, els tècnics de la Federació de Pilota Valenciana explicaran als
mestres d’Educació Física dels
centres educatius que participen en Pilota Escola, els jocs i
tota la documentació per desenvolupar les unitats didàctiques del nostre esport autòcton. S’espera que participen
més de 80 docents. H

33 Els jugadors de Xilxes van demostrar un nivell molt alt.
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L

a fase final Autonòmica dels XXXV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó parelles, disputada en el poliesportiu
d’Almussafes el cap de setmana
passat, es va tancar amb un gran
subcampionat en la categoria infantil, aconseguit per Xilxes, que
va ser l’equip provincial que millor resultat va obtenir.
El camí per a aconseguir la medalla de plata va començar en les
semifinals, on va doblegar a Vinalesa, per 40 a 15, en una gran
partida. En la final no van poder
amb el gran favorit, l’equip de El
Puig, però van demostrar el seu
joc i raça en una gran final absoluta, perdent per 40 a 25.
En quant al altres equips provincials, Almassora i Onda, van
quedar quartes i van defraudar en aquestes fases finals on
s’esperava més d’aquests conjunts. En benjamí, l’equip

d’Almassora, que va participar
després de la baixa de Vila-real,
va complir, encara que va perdre
en la semifinal contra Piles, per
40 a 10. En la final per la tercera
plaça va perdre davant Sella, per
40 a 25. L’equip aleví d’Almassora
A, també va quedar en quart lloc
després de perdre en semifinals
davant Oliva, per 40 a 10. En la final per la tercera plaça va caure
davant Beniarbeig-El Verger, per
40 a 15. L’equip cadet d’Onda, es
va clasificar en la mateixa posició
al ser superar en la semifinal per
Sueca, per 40 a 35, en una partida
que no es va haver d’escapar. En
la final per la tercera plaça, carregada d’emoció, van tornar a caure davant Agost, per 40 a 25.
El poliesportiu d’Almussafes
va gaudir de 20 partides de gran
nivell, amb la presència de 16 escoles de les tres províncies de la
Comunitat Valenciana. I després
de jugar-se totes elles, la gran
triumfadora de la jornada va ser
l’escola de El Puig, que va aconseguir tres ors de cinc posibles. H
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PILOTA AL MAESTRO CARLOS SELMA
RASPALL q Des de fa cinq
anys, durant el segon trimestre
els alumnes de tercer a sisé del
CEIP Maestro Carlos Selma,
participen en un campionat
de raspall que organitza l’àrea
d ‘Educació Física. Aquest

curs un total de 41 alumnes
participaran. Es realitzaran
vora cent partides entre
els campionats masculins
i femenins, que finalitzaran
abans de Pasqua amb unes
interesants finals. R.D.

