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TAEKWONDO

Per la festa major, exhibició de funky i
taekwondo a càrrec del gimnàs Jorsan
El passat 28 de maig alguns dels alumnes
de taekwondo i funky del gimnàs Jorsan van
realitzar una exhibició a la Pl. de la Coma.
Els encarregats d’iniciar l’exhibició van ser
els de taekwondo i en aquesta part ens van
ensenyar una mica el que és aquest esport.
Des dels més petits fins als grans ens van
mostrar tècniques de defensa i atac, accions de defensa personal, ens van realitzar
trencaments de porespans (els més petits),
fustes i rajoles.
Després del taekwondo sortiren a l’escenari de la pl. de la Coma les nenes de funky
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En aquesta
pàgina
podem
veure
diverses
imatges de
l'exhibició
celebrada a
Cassà durant
la passada
Festa Major

NÚM. 596 - JUNY 2002

Espai d'Esports

TAEKWONDO

A la fotografia de
l'esquerra, Quim
Sanchiz, segon
classificat al
campionat de
promoció junior; a
la de la dreta hi
podem veure Albert
Roura, tercer
classificat en la
competició.
on van ballar primer les més petites i després les grans.
L’últim dels balls que van realitzar les més grans és el que
aquest any han presentat a campionats de funky.
Esperem que l’exhibició agradés a tots els assistents. Gràcies
per la vostra presència i esperem retrobar-nos a l’exhibició del
pròxim any.

SANCHÍZ I ROURA,

PÓDIUM

AL CATALÀ PROMOCIÓ
El passat 11 de maig es va disputar a
Barcelona, al pavelló de la Mar Vella, el campionat de Catalunya promoció júnior. El campionat anava dirigit als taekwondistes d’entre 13 i
17 anys amb cinturó taronja, verd o blau.
Del gimnàs Jorsan van participar-hi Quim
Bordas, en la categoria semi-mig (63-68 Kg.),

Albert Roura, en categoria pesat (+78 Kg.) i
Quim Sanchíz, en la categoria (51-55 Kg.)
Quim Bordas va quedar eliminat en la primera ronda en un combat molt igualat. Albert,
després de lliurar en la primera ronda, va perdre en la segona, obtenint la tercera posició
del campionat. Finalment, Sanchíz va guanyar
la primera i segona ronda, però en la final i
després d’un combat bastant igualat, va quedar eliminat obtenint la medalla de plata.
Moltes felicitats a tots tres!

E-mail: genercasadevall@terra.es
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