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n El Vacarisses s'ha proclamat
campióde laCopaCatalana dekor-
fbal, la final de la cual es va dispu-
tar al Pavelló de Sant Llorenç a
Terrassa. El matx enfrontava no-
vament als dos màxims rivals del
korfbal català de l'actualitat. I
l'inici de partit no ha decebut.

Tot i que SLKC ha jugat els pri-
mers minuts de partit amb una
jugadora menys per la no presèn-
cia de Glòria Santos no ha faltat
igualtat ni espectacle. De l'empat a
5 al 7 a 7 amb els primers avantat-
ges per la mínima de SLKC. I a
falta de dos minuts pel descans
cistella de llarga distància de Ro-
sendo Garcia (Vacarisses) que
semblava tancaria el primer
temps. En el darrer minut, però,
un altre llançament molt llunyà
deCristinaMartínez(SLKC) situa-
va un just empat a la fi de la prime-
ra meitat.

Tot s'hauria de decidir en

només 30 minuts. I vista la prime-
ra part semblava que a la segona
es mantindria la tensió i l'encert
cara a cistella per part de tots dos
equips. Però no ha estat així. La
primera cistella ha trigat set mi-
nuts en arribar. Luis Rosa ficava
un tir curt que avançava a Vaca-
risses. I a partir de llavors, un
gran rebot defensiu de Vacarisses
i la falta d'idees ofensives de SLKC
feien que la balança es decantés
per l'equip que vesteix de negre.
Marta Flores ha encistellat la seva
tercera entrada quan quedaven 20
minuts de partit. 8 a 10 al marca-
dor. Vacarisses ha realitzat en la
segona part 11 atacs sense llança-
ment però SLKC 12. Els de Terras-
sa a més han protagonitzat 14
atacs amb un únic tir. Durant 13
minuts no s'ha mogut el marcador
i el joc anava perdent ritme.
L'excepció ha estat un atac de sis
llançaments dels de Vacarisses

que ha mostrat el seu baix encert
en el llançament (4 de 24 en el se-
gon temps). Quan corria el minut
54de partit Montse Cortés encami-
nava la victòria amb una entrada
que suposava el 8 a 11. SLKC se-
guia sense encistellar en el segon
temps. L'entrada al camp de David
Guzmán i Aitor Ramos no ho ha
pogut remeiar. I encara a falta de
tres minuts pel final Rosendo Gar-
cia transformava un penal que
feia de la segona part un parcial 0

a 4 per Vacarisses. Sant Llorenç
només ha estat capaç de ficar una
cistella enun segon temps perobli-
dar. L'encarregada de fer-ho seria
Cristina Visconti de llançament
llunyà en el darrer minut de partit
i quan la Copa ja estava en mans
de Vacarisses.

Una final que només ha tingut
bon joc durant la primera meitat,
però que com sempre ha mantin-
gut la tensió durant tot el partit.
Vacarisses guanya així el seu pri-

mer títol (la Copa Catalana
2004/05) però ho fa allargant
l'ombra del CK Autònoma, equip
que ha dominat el korfbal català
en els darrers anys (Copa i lliga en
les dues darreres temporades).

Per altra banda, cal destacar
l'àrbitre del partit, l'internacional
belga Frank Buvens, que ha viat-
jat a Catalunya per xiular la final
de la Copa i per impartir un Clínic
d'arbitratge organitzat per la
Federació Catalana de Korfbal �

n Les pistes del Club Esportiu Va-
lldoreix han estat l'escenari de la
98ena edició del Campionat de Ca-
talunya Absolut, trofeu Joan Mar-
gets i Ferrer 'In memoriam'. Les
grades s'han omplert de públic per
presenciar aquesta final i la pista
presentava un aspecte immillora-
ble.

Encategoria femenina la prime-
ra cap de sèrie i vigent campiona
de Catalunya Laura Pous ha acon-
seguit revalidar el seu títol derro-
tant a la final a Gabriela Velasco
per 7-5 i 6-2. Pous, del RCT Barcelo-
na i que entrena a l'Acadèmia
PRO'AB Team amb Marc Casabó,
ha jugat un gran tennis durant to-
ta la setmana confirmat així la se-
va excel·lentprogressió d'aquesta

temporada en la que acabarà l'any
entre les cent cinquanta primeres
del ranquing mundial.

Un gran partit
A la final, Gabriela Velasco, que
entrena al CE Bonasport i que de-
fensa els colors del CT la salut, ha
posat les coses molt difícils a Pous.
Ha reaccionat Pous i ha anotat
quatre jocs seguits enduent-se el
primer set per 7-5. Al segon, Pous
ja no ha donat opció a la seva rival
i ha dominat des del principi,
guanyant finalment el segon par-
cial per 6-2 i aconseguint així el
seu segon títol consecutiu de cam-
piona de Catalunya en 1 hora i 10
minuts. Tot i la seva derrota, Ve-
lascoha realitzat tambéun esplèn-

did torneig i ha estat una brillant
subcampiona.

En categoria masculina el se-
gon cap de sèrie, el jugador del CT
Barcino Albert Portas, ha fet bons
els pronòstics i s'ha imposat el ju-
gador del RCT Barcelona Didac
Pérez per 7-5 6-1 en poc més d una

hora de joc. Portas, que també
s'entrena a les ordres de Josep M
Arenas a l'acadèmia PRO-AB ha
jugat un gran partit utilitzant les
seves millors armes que son un
potent servei i un gran cop de dre-
ta des del fons de la pista. Tot i que
Didac Pérez s'ha avançat per 5-4 al

primer set, ha reaccionat Portas i
s'ha endut el parcial per 7-5. Al
segon, Portas ja no ha donat opció
al seu rival aconseguint així el
títol de campió de Catalunya.

Tot i la derrota, Didac Pérez,
que jugava la final a la seva
'segona casa' ja que entrena al CE
Valldoreixa les ordresdel Barcelo-
na Total Tennis (BTT), ha plantat
cara en tot moment i ha demostrat
que aquest proper 2005 pot ser
l'any de la seva definitiva explosió
entre els millors del ranquing
mundial.

A l'acte final de lliurament de
premis han estat presents
l'alcalde de Sant Cugat del Vallès,
Lluís Recoder, el president de la
FCT, Josep Ferrer i Peris, el direc-
tor del Consell Català de l'Esport
de la Generalitat de Catalunya, Ig-
nasi Donate, la presidenta de la
EMD de Valldoreix, Montse Turu,
e l r e g i d o r d ' e s p o r t s d e
l'Ajuntament de Sant Cugat, Xa-
vier Cortes i la regidora d esports
de la EMD, Merce Rojo �
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TENNIS Van guanyar en dos partits extraordinaris

Laura Pous i Albert Portas,
campions de Catalunya

KORFBAL Va derrotar el seu etern rival, el SLKC

Vacarisses guanya
la Copa Catalana


