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El Foment femení acaba en quart lloc la
divisió d'honor i té opcions d'ascens
Amb un total d’11 partits guanyats,
el Foment Deportiu Cassanenc ha
acabat en quarta posició al campionat de la lliga de divisió d‘honor femenina de tennis de taula. El Telcyl
Collosa ha estat el campió, amb 52
punts , per davant del Cartagena i el
Calella. El fet que els dos primers
equips ja tinguin un conjunt a
superdivisió d’honor fa que els
maresmencs siguin els que optin a
aquesta plaça d’ascens si bé podria
ser que hi renunciessin, amb la qual
cosa les cassanenques podrien optar a pujar a la màxima divisió estatal del tennis de taula femení. En tot Anna i Sònia Badosa
cas, atesos els condicio-nants econostres concursants són les següents:
nòmics i esportius que comportaria aquest
Ana Badosa, 24,5 victòries (el partit de
ascens, des del club cassa-nenc s’està
doble es considera mig punt) de 36 parestudiant la possibilitat i les opcions de
tits. Sònia Badosa, 19,5 de 30; Elisabet
poder fer un paper digne, cas que s’assoGranados, 8 de 26, 5 i Natalia Konovalova,
lís aquest important ascens.
6 de 8,5. Dels 18 partits jugats durant tota
Un cop acabat el campionat i fent el bala temporada, el Foment n’ha guanyat 11
lanç de les actuacions de les jugadores
i perdut 7, amb 58 punts a favor i 43 en
de l’equip del Foment, les xifres de les
contra.

SÒNIA

ANNA BADOSA,
TERCERES ALS QUATRE
MOTORS PER EUROPA
I

Per altra banda, les jugadores del Foment Deportiu Cassanenc, Sònia i Anna
Badosa,, van ser terceres defensant la samarreta de la selecció catalana juvenil
femenina, en la competició per equips dels
Quatre Motors per Europa, que es va disputar al pavelló municipal d’esports de
Platja d’Aro. Anna Badosa va aconseguir
una plaça per jugar finalment amb la selecció catalana,, per la baixa per lesió de
Mireia Jurado. L’equip juvenil femení català, que va quedar darrere de la selecció
de Roïne-Alps i Bade-Würtemberg, va
guanyar per 4-1 contra Llombardia, però
va caure derrotat contra les seleccions de
Bade-Würtemberg (5-0) i Roïne-Alps (41). Amb aquest resultat, les jugadores
cassanenques demostren que es mantenen dins l'èlit del rànquing estatal.
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