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En aquesta pàgina, els quatre campions catalans: a dalt, Estel i Anaïs Cañet; a sota, Laura Cejas i Dídac Sànchez

Gran èxit dels cassanencs del gimnàs Jorsan

Estel i Anais Cañet, Laura Cejas i Dídac
Sánchez, campions de Catalunya de nou
Durant el passat mes d’ octubre, els nens
i nenes del gimnàs Jorsan van participar
en el IX campionat de Catalunya infantil
de combat celebrat a Barcelona. En
aquesta competició es van reunir més de
350 esportistes d’entre 9 i 13 anys, repartits en grups, segons I’edat i en categories segons el pes.
Del nostre gimnàs van ser 7 els que ens
van representar, deIs quals 5 van pujar al

podi.
En el grup B (nascuts el 1992) els participants van ser Alexandra Blajé, Juan Lluís
Sanchiz, Estel Cañet i Laura Cejas. En el
grup D (nascuts el1990) els nostres representants eren Albert Bordas i DÍdac
Sánchez i finalment en el grup E (nascuts
el 1989) I’única representant cassanenca
fou Anaïs Cañet.
Joan Lluís Sanchiz va guanyar clara-

ment el combat de la primera ronda, però
en la segona es va produir un empat de
punts i els àrbitres es van decantar pel
seu oponent, de manera que en Joan Lluís obtingué la medalla de bronze.
La Laura va guanyar clarament les dues
rondes que va realitzar, la primera per 19
a 0 i la segona per 14 a 2. Cal mencionar
que és la segona vegada que es fa amb
el títol.
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L’Anaïs es va imposar a les contrincants
en les dues rondes que va fer. En la primera la seva oponent va abandonar, ja
que veia que I’ Anaïs era molt superior a
ella i en la segona va guanyar per una
notable diferència de punts. Amb aquest
títol, l’Anaïs es retira de la categoria infantil per passar a ser cadet i deixa una notable trajectòria, ja que deIs tres campionats de Catalunya en els que ha participat s’ha endut la medalla d’or en tots tres.
L ‘Estel es va imposar a les seves contrincants en les dues rondes que va realitzar obtenint en la final una puntuació de
19 a 5 a favor de la nostra esportista. Ella
és la quarta vegada que participa en
aquest campionat i també és la quarta
vegada que obté la primera posició.
Finalment, Dídac hagué de superar 3
rondes per fer-se amb el títol de campió.
Els seus dos primers oponents es van retirar a mig combat degut a la superioritat
del nostre esportista i en la final es va imposar per 12 punts a 2. Aquest cassanenc
és la setena vegada que es proclama
campió de Catalunya.
Des d’aquí volem felicitar als participants
al campionat pels magnífics resultats que
han obtingut i desitjar-Ios molta sort per
les pròximes competicions.
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A la imatge
superior, alguns
dels participants
cassanencs a
l'exterior del
pavelló on es va
celebrar el
campionat;a
l'esquerra,Juan
Luis Sanchiz, al
podi celebrant el
tercer lloc a la
seva categoria.
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