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GIMNÀS JORSAN / TAEKWONDO

5 títols al campionat gironí de pumses
El proppassat 17 de
novembre es va disputar en el pavelló de
Quart el campionat
provincial de pumses.
La participació va ser
d’uns 150 esportistes
repartits en dues categories segons el cinturó i en grups segons
l’edat. En aquest campionat s’havien de realitzar tres pumses, de
manera individual o en
trios.
Pels que no sabeu
que són els pumses us
direm que són unes
combinacions ja establertes de defenses i
atacs que es realitzen
sense cap adversari
Els membres del gimnàs Jorsan al campionat territorial de pumses; a la foto inferior esquerra,
Del gimnàs Jorsan
Laura Collell, Laura Cejas i Estel Cañet, primeres classificades per equips
van ser 19 alumnes els
que ens van representar de forma individual o bé en equips de
2a posició. Categoria A grup B: PoI Figueras, Néstor Rodriguez,
tres en aquest campionat. En l’apartat individual calia realitzar
Laura Vilà: 2a posició. Categoria A grup C: Alexandra Blajé,
el pumse correctament i després els arbitres el puntuaven, teAleix Farssac, Juan Luís Sanchiz: 2a posició. Categoria B grup
nint en compte la correcta execució de cada moviment. En la
C: Laura Collell, Laura Cejas, Estel Cañet: 1a posició. Categoria
categoria d’equips, a part de tenir en compte l’execució, es miraB grup D: Albert Bordas, Marc Collell, Dídac Sánchez: 2a posició
va la sincronització de l’equip, és a dir que els tres participants
realitzessin tots els moviments al mateix temps.
Després d’ obtenir la corresponent puntuació a cada una de
les rondes que van realitzar, la classificació dels participants del
Jorsan fou la següent:
Individual:
PoI Figueras (grup D) 2a; EsteI Cañet (grup E) 1a; Juan Luís
Sanchiz (grup E) 2n; Laura Collell (grup E) 3a; Albert Bordas
(grup G) 1r; Dídac Sánchez (grup G) 1r; AnaisCañet (grupH) 1a
Per equips:
Categoria A grup A: Nil Figueras, Marc Fusté, Jèssica Sánchez
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