Els Campionats de Catalunya de Boccia i Futbol 7 per cloure la temporada catalana

Campionats de Catalunya

La Pobla de Mafumet i el Masnou seran els escenaris del Campionat de Catalunya de Boccia
i de Futbol 7
, respectivament, aquest
cap de setmana.
21
esportistes de Boccia
competiran en 4 categories diferents per alçar-se com a campions. En futbol, el
Disport
intentarà revalidar el títol contra l’
Adiam
i el
Badalonès
.

28è Campionat de Catalunya de Boccia
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Ferran Ribas, BC1 (CE Boccia 360); Benito Sánchez, BC2 (CE Boccia 360); Wafid
Boucherit
, BC3
Divisió d’Honor (CE Boccia 360) i
Ramon Prat
, BC4 (Mifas) lluitaran dissabte al pavelló esportiu de
La Pobla de Mafumet
per mantenir el tron de la Boccia catalana en les seves categories. Fins a
21 esportistes de 7 clubs diferents
d’arreu de Catalunya es donaran cita en aquesta competició que per primera vegada se
celebrarà a les comarques de Tarragona gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de La Pobla
de Mafumet i l’empresa Dow Chemical Ibérica amb el club esportiu CEPACET de Tarragona.

El Campionat de Catalunya començarà a les 9.30 hores i, durant tot el matí, s’hi disputaran
diversos partits de diferents categories (BC1, BC2, BC3 Divisió d’Honor, BC3 1ª Divisió i BC4).
També es disputarà la
fase d’ascens
a BC3 Divisió d’Honor
, en la qual
Adrià Abadia
i
Ruben Coch
(Cepacet) defensaran la seva posició de privilegi contra
Andrea Giménez
(Boccia Team) i
Jordi Pascual
(Esbonat) en un duel individual directe que es dividirà per sorteig.

Campionat de Catalunya de Futbol 7

Una setmana després de finalitzar la lliga nacional i amb canvis en les plantilles, el Disport FC,
l’
AE Badalonès
i l’
Adiam Racing Sedano
s’enfrontaran en un
triangula
r per veure qui és el millor equip sobre gespa de Catalunya.
El Disport FC és el vigent campió de la competició
i agrupa gran part de la plantilla que, sota el nom de Disport FC Pallejà, va acabar la lliga
nacional en segona posició.
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El triangular començarà a dos quarts d’onze (10.30 hores) amb el partit entre l’Adiam Racing
Sedano i l’AE Badalonès. Seguidament (11.15 h) s’enfrontaran el Disport FC i l’Adiam Racing
Sedano, deixant pel final (12 h) el duel entre l’AE Badalonès i el Disport FC. En acabar la
competició es lliuraran els trofeus i medalles.
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