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Almassora brilla amb dos
ors a les finals dels JECV

breus
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Vila-real (cadet) i Xilxes (infantil) també van pujar al més alt del podi
MEDITERRÁNEO

Kevin de Borriol i Pablo de Segorbe afronten una
nova partida de la Lliga Promeses Caixa Popular
En la Lliga Promeses Caixa Popular d’Escala i Corda, Kevin de
Borriol (foto) i Pablo de Segorbe, que formen equip amb Pablo Salvador, disputaran demà a Sueca la sexta jornada de la fase regular,
una partida que els enfrontarà a David, Néstor i Adrià. r. d.

escala i corda

Colau i Carlos s’enfronten a De la Vega i Nacho
en una nova partida de professionals a Vila-real
33 El jugadors finalistes del JECV de la província de Castelló, junt al seus entrenadors.
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esprés de la disputa
de la primera fase dels
XXXIV Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana de la modalitat de raspall,
dijous passat 31 de març es van
disputar la finals d’esta competició de la província de Castelló,
que van tindre lloc en el trinquet
Salvador Sagols de Vila-real.
I després de la celebració de les
partides definitives, Almassora
va ser la gran triumfadora amb
dos ors, en les categories benjamí
i aleví. Xilxes, va aconseguir l’or
en infantil i Vila-real, en cadet.
En la final de categoria benjamí, l’equip d’Almassora A va
guanyar a Onda, per 20 a 0, en
una partida en què a pesar de la
diferència en el marcador els dos

equips van estar a un gran nivell,
encara que es va imposar la lògica i van véncer els almassoríns.
En la final de categoria aleví, es
va vore una final molt disputada
entre els equips d’Almassora A
i Vila-real, que es va resoldre en
l’últim joc de la partida després
de la igualada a 20, amb victòria
per a l’equip d’Almassora.
En la final de categoria infantil,
l’equip de Xilxes A es va impossar
per 25 a 0 a l’equip de Vila-real,
mentre que en la final de la categoria cadet, l’equip de Vila-real
va guanyar per 25 a 5 a l’equip
d’Onda, que va vendre molt cara
la seua derrota.
L’escola d’Onda es va tindre
que conformar amb dues plates
en les finals de raspall. La vesprada va acabar amb una concentració de prebenjamins d’algunes de
les escoles de la província.

Els vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, José
Vicente Diago i Pedro López, van
lliurar les copes i medalles als
finalistes a la conclusió de totes
les partides, que van ser seguides
per molts aficionats a l’esport
autòcton al trinquet Salvador Sagols de Vila-real.

El trinquet Salvador Sagols de Vila-real acull demà una nova
partida de professionals, que enfrontarà a Colau i Carlos contra De
la Vega i Nacho a partir de les 18.30 hores. r. d.
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només repetix un // Dels quatre

campions d’esta edició dels JECV
de raspall només repetix un respecte als resultats del passat any.
Es tracta de l’equip cadet de Vilareal, que també va guanyar en el
2015. En la resta de categories,
cap va poder repetir l’èxit del passat any, en el que els triomfadors
van ser Vila-real (benjamí) i Onda
(aleví i infantil). H

El programa Pilota a l’escola programa les seues
últimes sessions en la província de Castelló
El programa Pilota a l’escola, que organitza la Federació de Pilota Valenciana, tindrà en els pròxims dies les últimes sessions en
la província. Falten Lope de Vega, Vicent Artero, Guitarrista Tàrrega (Castelló), Carlos Sarthou (Vila-Real) i Liceo (Benicàssim). r. d.
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DIEGO LÓPEZ I ÓSCAR
GARCÍA S’ENTRENEN
AMB LES SELECCIONS
Tavernes Blaques q La província de Castelló va tindre dos
jugadors en la concentració de seleccions de pilota valenciana de les
categories sub-15, sub-17 i sub-19.
Més de 70 esportistes han estat entrenant a Tavernes Blanques i entre
els que van estar amb la selecció
l’escola de Xilxes va tindre Diego
López d’Onda, en la selecció sub15, i l’escola de Vila-real va comptar
amb Óscar García, en la selecció
sub-17, el que suposa un gran èxit
per a la província de Castelló. r. d.
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CASTELLÓ I ONDA,
AL FRONT DE 2ª A
EL CORTE INGLÉS

Castelló q Mentre que el representant provincial en 1ª del Autonòmic de galotxa-Trofeu El Corte Inglés, l’equip de Benicarló, no
ha aconseguit res positiu, Castelló
i Onda són líders a 2ª. r. d.

