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Borriana gaudirà de les finals
provincials de raspall dels JECV
Aquest diumenge, 9 d’abril, es jugaran les finals al trinquet i al carrer Verge de la Coloma
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B

orriana viurà aquest
diumenge una gran
jornada, organitzada
per la Federació de Pilota Valenciana, el Servei Municipal d’Esports de la localitat de
la Plana Baixa i el Club de Pilota
Borriana, on estaran presents les
millors escoles de la província de
Castelló, que disputaran les finals
provincials dels XXXV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana
de raspall: Borriol, Vila-real, Almassora, Castelló i Onda.
A més a més de la competició,
també es jugaran partides amistoses entre els centres educatius
de Castelló, Borriana i Les Alqueries, que estan participant al programa Pilota a l’Escola i debutarà en aquestes jornades l’Escola
Municipal de Borriana, que encara no s’havia enfrontat a equips
d’escoles d’altres localitats.
En el trinquet borrianenc es disputaran les
finals provincials a partir de les
9.00 hores, mentres que en el carrer Verge de la Coloma es jugaren les partides dels centres educatius i amistoses, des de les 9.30.
En cadets, en la final per la tercera plaça s’enfronten Borriol A
i Castelló; y en la final absoluta, Borriol B i Onda. A la categoria infantil, la final per la tercera
plaça serà Almassora i Castelló; i
la final absoluta, Onda i Vila-real.
I en alevins es disputarà una lligueta entre els tres millors: Borriol B, Almassora A i Castelló. H
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Vila-real força
el tercer partit
de semifinals
en la Lliga
R. D.
CASTELLÓ

En la Lliga Professional
d’Escala i Corda, la formació
de l’Ajuntament de Vila-real,
amb els seus integrants Soro
III de Massamagrell i Javi de
Massalfassar; juga la tercera i
última partida de semifinals.
Després d’aconseguir
l’empat a victòries guanyant al seu trinquet la segona partida, la parella de Soro
i Javi hauran de vèncer novament al trio representant de
l’Ajuntament de València demà a Vilamarxant (16.45h). H

GALOTXA
33 El grup dels components de les diferents escoles provincials, desprès de les partides de raspall de la 1ª fase.

la competició
3CLASSIFICACIONS 1ª FASE

des de les 9.00 hores /

33 Escolars que s’animen en les jornades de promoció a les diferents seus.

CADET
1º-Onda, 2º-Borriol B, 3º-Borriol A i
4º-Castelló.
INFANTIL
1º-Onda, 2º-Vila-real, 3º-Castelló A,
4º-Almassora, 5º-Xilxes i 6º-Castelló B.
ALEVÍ (NOMÉS ELS SIS PRIMERS)
1º-Borriol B, 2º-Almassora A, 3º-Castelló,
4º-Vila-real A, 5º-Vila-real B i 6º-Almas. B.
3FINALS (BORRIANA, 9 D’ABRIL)
CATEGORIA CADET
Final A (12.30h).............. Onda A-Borriol B
Final B (12.00h)............ Borriol A-Castelló
CATEGORIA INFANTIL
Final A (10.00h).................. Vila-real-Onda
Final B (09.30h)...... Almassora A-Castelló
CATEGORIA ALEVÍ (LLIGUETA)
1ª J. (10.30h).......... Almassora A-Castelló
2ª J. (11.00h)................ Castelló-Borriol B
3ª J. (11.30h)......... Borriol B-Almassora A

Onda guanya
a Borriana i
Xilxes, líder
l’Autonòmic
R. D.
CASTELLÓ

L’equip del Club Pilotari
d’Onda A, format per Vicent,
Jordi, Àlex i Pedro, va derrotar
a domicili al de Borriana, que
està lluitant per mantindre’s,
a la 5ª jornada de la Tercera
categoria del Campionat Autonòmic de Galotxa, Trofeu El
Corte Inglés. La classificació
l’encapçala Xilxes (9 punts),
empatat amb Massalfassar,
mentres que Onda A és 3º (6).
A Tercera Categoria B, Onda C és el líder amb 11 punts i
Onda B és segon amb 10. H
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Vila-real acull
una nova
jornada dels
XXXV JECV
R. D.
CASTELLÓ
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PILOTA A L’ESCOLA,
AL JUAN G. RIPOLLÉS
DE CASTELLÓ

Castelló q Els alumnes del CEIP
Juan G. Ripollés de Castelló
van gaudir del programa Pilota
a l’Escola. Els pilotaris Pepe
Mezquita i Pablo de Borriol,
aquest últim com a tècnic de

la Federació, van visitar el
centre realitzant una sessió
pràctica als alumnes de 4º, així
com una petita exhibició en la
modalitat d’escala i corda al
minitrinquet del centre, on es

van sumar els alumnes de 3r i
desprès els xiquets els van fer
una petita entrevista. Va ser una
jornada bonica gràcies a aquest
programa de Pilota a l’Escola
per a conèixer el nostre esport.

Els XXXV Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana de la
modalitat d’escala i corda segueixen aquest cap de setmana en Vila-real, entre demà, 7
d’abril, i dissabte 8.
A la provincia de Castelló,
amb seu en Vila-real, aquest
cap de setmana serà el torn
per a benjamins, infantils i cadets. Jugaran les escoles més
actives: Vila-real, Almassora,
Xilxes, Borriol, Castellón i Onda, un total de 10 equips. H

