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33 Els finalistes posen amb el seus trofeus després de la partida.

33 Els equips de la categoria cadet, amb els trofeus que els acrediten com a millors de la província.

pilota 3 l’actualitat de l’esport autòcton

Vila-real, Xilxes i Onda,
campions provincials
El trinquet Salvador Sagols gaudeix de les finals provincials dels
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana d’escala i corda
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CATEGORIA BENJAMÍ
1. VILA-REAL
2. ALMASSORA

M

olta emoció en les finals provincials dels
Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana (JECV), que es van disputar al
trinquet Salvador Sagols de Vila-real. Va ser una jornada intensa que va deixar un total de quatre campions --un per categoria--,
però el més important va ser que
es va viure un gran ambient.
I l’escola que més títols va aconseguir va ser la de Vila-real, que
va guanyar en benjamí i aleví, en
el dos casos seguida d’Almassora,
que també va rendir a un gran nivel, però no va poder amb el gran
joc que van demostrar els amfitrions en tot moment.
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Més de 400 alumnes
participen a la
jornada de Pilota
a borriana
RASPALL q El Servei Municipal
d’Esports de Borriana, dins
del programa de promoció de
l’activitat física i l’esport en
edat escolar, el pla Pati, amb la
col·laboració de diversos clubs
esportius i al costat dels centres
educatius de la localitat, han
dut a terme una nova edició de
la Jornada de Pilota Valenciana
Escolar. Més de 400 alumnes
de 4rt de Primària de tots els
centres van participar en una
jornada de pilota amb una
vessant més recreativa. R.D.

QUADRE D’HONOR

CASTELLÓ

CATEGORIA ALEVÍ
1. VILA-REAL A
2. ALMASSORA A
3. BORRIOL
4. CASTELLÓ
CATEGORIA INFANTIL
1. XILXES
2. VILA-REAL
3. ONDA
4. ALMASSORA
CATEGORIA CADET
1. ONDA
2. BORRIOL B
3. CASTELLÓ
4. BORRIOL A

En infantil es va imposar
l’equip de Xilxes, que va superar
a Vila-real, que va tancar el torneig amb dos ors i una plata. Uns
resultats que demostren el nivell
de l’escola de la localitat.
En cadet, el millor va ser Onda,
una categoria on crida l’atenció
que el segon equip de Borriol va
ser millor que el primer i va concloure en segon lloc, mentre que
l’A va ser quart, per darrere del
de Castelló de la Plana.
Una vegada van acabar la totalitat de les partides es van lliurar
les medalles i trofeus als millors
equips d’aquesta edició, un acte on va estar el vicepresident de
la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López; al costat de Pepe Mezquita i els monitors de les
escoles finalistes. H

ESCALA I CORDA 3 XXVI LLIGA PROFESSIONAL

L’equip de Vila-real cau a
la final contra Benidorm
Soro III i Javi perden per 60-35 el tercer partit
R. D.
CASTELLÓ

Soro III i Javi no van poder superar en la tercera i definitiva partida de la XXVI Lliga
Professional d’Escala i Corda
a l’equip de Benidorm de Pere Roc II, Félix i Monrabal. La
formació de Vila-real va acabar cedint pel tanteig de 6035 en el duel de desempat que
va tindre lloc a Pelayo.
Els seus adversaris van estar
sensacionals; a més van tindre molt clar com havien de
jugar per a fer més mal als integrants de la parella representativa de Vila-real. Van corregir les errades de la segona
partida i en el duel decisiu van
tindre més presència en atac,
buscant i trobant els punts fe-

bles de la parella. A aquests, en
canvi, els va tocar remar contracorrent en tot moment. Soro III i
Javi van començar al mateix ritme que els contraris però el desgast els va passar factura.
A excepció del primer joc, que
va ser roig, els blaus sempre van
estar per davant en el marcador.
La partida va començar a decantar-se a partir del 25-35. Primer
per detalls, per eixes pilotes perfectament executades o altres
que trenquen, que la setmana
passada eren roges.
Amb el marcador amb 30-40
per a Pere Roc II, Félix i Monrabal i 30-net en el joc per a Soro
III i Javi, el trio va donar un colp
d’efecte important en sumar al
rest (30-45) per a després fer bona la feta de dau (30-50). H

escala i corda 3 setmana de la pilota

Partida gratuïta de
professionals a Vila-real
Puchol II i Félix contra Soro III i Javi, dimecres
R. D.
CASTELLÓ

Amb motiu de les festes de
Sant Pasqual, Vila-real està
gaudint amb l’esport autòcton. En el trinquet Salvador Sagols es viuran tres partides de
primer nivell en l’anomenada
Setmana de la Pilota Valenciana. El primer plat fort es va
viure divendres passat, quan
van jugar Pablo de Borriol i
Bueno davant De la Vega i Salva i on els aficionats van gaudir d’un gran espectacle.
La següent partida serà gratuïta, el proper dimecres dia
17, coincidint amb el dia gran
de Vila-real, on Puchol II i Félix
jugaran davant Soro III i Javi,
que ha sigut la parella que ha
representat a l’Ajuntamient
de la localitat a la Lliga Professional, on han quedat segons.

33 El cartell de Vila-real.

L’últim enfrontament tindrà
lloc divendres 19, on Marc i Santi tindran uns durs rivals: Genovés II i Héctor. L’emoció està més
que assegurada. H

