Esports

TAEKWONDO

Quim Sanchiz i Albert Roura assoleixen
els títols de campions provincials
Durant el passat mes d’abril els alumnes del gimnàs Jorsan han
participat a dos campionats de taekwondo. Aquests van ser el
campionat provincial sènior i el campionat de Catalunya promoció sènior.
El primer es va celebrar a Quart el dia 21 i comptà amb la
participació d’uns 80 esportistes. Aquest campionat anava dirigit a tots aquells taekwondistes de 14 anys i més amb mínim
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cinturó taronja. Del gimnàs van partipar-hi cinc esportistes, tots
en categoria masculina i van aconseguir els següents resultats:
- Quim Sanchiz, categoria mini-mosca (-54 kg.), primer classificat
- Jordi Carbonell, categoria gall (58-62 kg.), tercer classificat
- Quim Bordas, categoria pluma (62-67 kg.), tercer classificat
- Benito Martínez, categoria lleuger (97-72 kg.), segon classificat
- Albert Roura, categoria mig (78-83 kg.), primer classificat
En la classificació per equips, el gimnàs Jorsan obtingué la
tercera posició, per darrera del gimnàs Jansu Figueres i TDK a
punt, que foren el primer i segon classificat respectivament.

CAMPIONAT

DE

CATALUNYA

PROMOCIÓ

Aquest campionat es va celebrar a Barcelona, en el pavelló
de la Mar Bella el passat 28 d’abril. Anava dirigit a tots aquells
esportistes de més de 14 anys amb cinturó taronja, verd o blau.
Del gimnàs només van participar-hi Quim Sanchiz, en categoria mini-mosca (-54 kg.) i Quim Bordas, en categoria pluma (6267 kg.). Bordas va quedar eliminat a la primera ronda en un
combat bastant igualat, mentre que Sanchiz va imposar-se clarament en les tres rondes que va realitzar, guanyant el primer
combat per 12-0, i en la segona i tercera ronda per abandó del
contrincant, davant la superioritat del nostre representant.
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