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Óscar Parra és 5è en
l'Europeu Júnior de Tbilisin Aquest passat dissabte es va dis-

putar a Vilafranca del Penedès un
esdeveniment fins a ara inexis-
tent en la història del futbol ameri-
cà, el torneig de veterans denomi-
nat "Old Stars". Nou equips es van
donar cita per disputar el primer
torneig d'aquesta categoria da-
vant de prop de 200 persones.

En els dies previs al torneig es
va realitzar un sorteig que va en-
quadrar els equips en tres grups
que s'enfrontarien durant tot el
matí per dilucidar qui lluitaria
pel títol en una segona fase a dispu-
tar la mateixa tarda. El grup A va
enfrontarentresi els equipsbarce-
lonins Boxers i Búfals, i els Trons
de Sant Just. Aquests tres equips
van reviure els seus enfronta-
ments de les primeres lligues cata-
lanes i van jugar tres intensos par-
tits. Els Boxers, entrenats pel juga-
dor Albert Fernández, van quedar
primers de grup, demostrant per

què van ser un dels equips més
importants de la primera època
d'aquest esport. El grup B estava
compost per Panteras de Madrid,
Calvià Voltors iels Redsde Terras-
sa, en què mallorquins i terras-
sencs es van emprar a fons però
no van poder aturar els madri-
lenys. Finalment, en el grup C van
jugar Howlers de Barcelona, Pio-
ners de l'Hospitalet i Linces de Se-
villa. Pioners va empatar amb els
seus dos rivals, fet que va suposar
que Linces i Howlers es juguessin
el primer lloc en l'últim partit del
matí, en el qual els barcelonins es
van endur el triomf i el passi a la
final.

A la tarda, els equips enqua-
drats en tres grups, segons la seva
classificació, es van jugar els llocs
finals en el torneig. En la lluita pel
setè lloc, els mallorquins Voltors
van anotar-se les dues victòries i
per tant van guanyar-se aquesta

plaça. Búfals, Reds i Pioners es
jugaven la quarta, cinquena i sise-
na posició. En els partits entre
aquests tres equips van destacar
dos dels millors jugadors del tor-
neig. Xisco Marcos, de Búfals, i
Miguel Luengo, exjugador d'Osos
i que va reforçar els Reds, van do-
nar mostres del seu talent. Final-
ment Reds, per millor puntuació,
aconseguia quedar davant dels
seus dos rivals.

En la final, en què els dos mi-
llors es jugaven el títol, Boxers i
Panteras, barcelonins i madri-
lenys, iniciaven la lluita pel trofeu
enel partit més intens i que decidi-
ria el campionat. De fet, els Pante-
ras de Madrid van aconseguir la
victòria final i per tant, el I torneig
"Old Stars". Tant la Federació Ca-
talana com l'Agrupació Espanyo-
la van coincidir a manifestar la
seva intenció de donar suport a la
segona edició, l'any 2010 B

En acció el Campionat
de Catalunya
Individual Absolut

Cinquena prova del Català de Kàrting

El jove Óscar Parra ha assolit un
meritori cinquè lloc en els Campionats
d'Europa de categoria júnior, celebrats
a la capital de Geòrgia, Tbilisi, tota
una fita que des de feia anys no
succeïa en l'esport de la lluita
catalana. El jove lluitador català, en la
modalitat de grecoromana, pes de 66
kg, va ser a un pas de penjar-se la

medalla en un campionat continental.
L'Óscar va començar guanyant el grec
Denis Angelidis (2-0 i 3-0) i al segon
combat va derrotar el suec Vicenzo
Macri (1-0 i 2-0). Un cop en les
semifinals, va perdre amb el polonès
Jacob Tim (0-3 i 0-1); i en la repesca va
lluitar pel bronze amb l'alemany Frank
Stabler (4-0 i 1-0). També va competir
en aquest Europeu júnior, el seu
company del Club de Lluita Olímpica
La Mina, Manel García, de 74 kg, que
va perdre en primera ronda amb Silovs
Glebs (6-0, 0-2 i 0-4) B
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Panteras de Madrid guanyen el
1r Torneig Old Stars, a Vilafranca

BOWLING

Del 8 al 12 de juliol, Baix Bowling, a
Sant Vicenç dels Horts, acull el II
Campionat de Catalunya Individual
Absolut de Bowling Tenpin. En
aquesta competició s'enfronten els
caps de sèrie i els jugadors que s'han
classificat en les prèvies disputades el
dissabte 4 de juliol i dilluns 6. En total
hi participaran 24 jugadors (18 homes
i 6 dones). Els quatre millors de cada
categoria que es classifiquin en la
suma de 24 partides passaran a jugar
la final de diumenge a partir de les 12

hores del migdia. Un cop acabat el
campionat, la Federació lliurarà els
trofeus als campions. La final es
retransmetrà en diferit a través del
web tbowling.cat B

El circuit de Móra d'Ebre acollí dissabte
i diumenge passats la cinquena prova
puntuable per al Campionat de
Catalunya de kàrting, organitzada per
l'Escuderia Kàrting Móra. Un total de
85 pilots van prendre part en la prova
dins les categories alevina /
benjamina, cadet, Open RACC i Parilla
X-30. Entre els alevins, Eliseo Martínez
va tornar a ser el vencedor de les dues
curses disputades, seguit en la primera

mànega d'Eduardo García i Bosco del
Moral, tot sent del Moral el segon
classificat de la següent cursa, amb
Nico Tosca tercer. En cadets, Álvaro
Otero va ser el més ràpid en les dues
curses, però una penalització de 10"
en la segona va fer que Eric Falcó
heretés el primer lloc. Falcó va ser
justament segon en la primera
mànega, seguit d'Iván Piña. En la
segona cursa, el segon va ser Ander

Correa, amb Piña, de nou, tercer.
Pel que fa a la Parilla Cup X30,

Carlos Franco va marcar un doblet, i el
van acompanyar en el primer podi
Ignasi Calero i Albert Fernández, segon
i tercer respectivament. En la següent
cursa, la segona posició va ser per a
Carles Durán, amb Ignasi Calero tercer.
Finalment, en l'Open RACC de Kàrting,
Carlos León es va imposar en la
primera mànega, seguit de Rasmus
Linch i Daniel Ferreira. En la segona la
victòria va ser per a Linch, seguit de
León i amb Salvador Villar en tercer
lloc B
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