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Comença a rodar
l’Autonòmic individual

Xilxes acull dissabte
les finals dels JECV

Gran festa d’aniversari
al trinquet de Borriana

La competició Autonòmica d’Escala i Corda individual
comença este cap de setmana
en les localitats de Faura i Xilxes, seus on competiran els
jugadors de les escoles de la
província de Castelló amb la
competició en les categories
benjamí i aleví. r. d.

Aquest dissabte es disputaran les finals provincials en
el poliesportiu l’Alter de Xilxes dels XXXIV Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana
d’Escala i Corda per equips,
amb la presencia de les escoles de Almassora, Onda, Vilareal, Xilxes i Borriol. r. d.

El passat dilluns es va celebrar al trinquet de Borriana el
segon aniversari de la posada
en funcionament de la nova
instalació. Es van disputar
dos partides entre José Salvador i Bueno contra De la Vega
i Pepet, i Soro III i Jesús contra
Francés, Javi i Monrabal. r. d.
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L’ACTUALITAT DE L’ESPORT AUTÒCTON

Kevin i Pablo, a ‘semis’
de la II Lliga Promeses
El de Borriol i el de Segorbe juguen demà l’última jornada de la fase regular
MEDITERRÁNEO
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l trio format per Kevin
de Borriol, Pablo de Segorbe i Pablo Salvador
han aconseguit el pas
matemàtic per a la ronda de semifinals de la II Lliga Promeses
Caixa Popular d’Escala i Corda
abans de disputar la seua última
partida de la fase de grups, degut
a la derrota del trio de Sergi, Rafa
i Alex el passat diumenge al trinquet de la Pobla de Vallbona.
Precisament, el seus rivals en
l’última jornada de la fase regular que es disputarà demà al trinquet de Sueca, serà el trio liderat
per Sergi que necessita la victòria
per optar a ser semifinalistes. Per
la seua part en el trio dels representants castellonencs, Kevin
no podrà ser de la partida i serà
substituït per Jesús Saiz. A pesar
d’això, buscaran aconseguir una
nova victòria que els permeta
afrontar amb confiança les semifinals, que s’iniciaran el 12 de
maig al trinquet de Pelayo.
Lliga 2 Caixa Popular // En la Lliga

2 Caixa Popular d’Escala i Corda,
Pablo de Borriol i Bueno tancaran
la fase regular de la competició
el pròxim diumenge, a partir de
les 18.30 hores a la Pobla de Va-

Benicarló no alça el
cap en El Corte Inglés
R. D.
CASTELLÓ

Amb ja sis partides jugades en
el Autonòmic de Galotxa-Trofeu
El Corte Inglés, l’equip provincial que està jugant en Primera
no aconsegueix assegurar-se la
permanència per a la pròxima
temporada, i segueixen empatats en la última posició amb el
Massalfassar. La visita del Benicarló al trinquet de la Pobla de
Vallbona, on jugaven contra els
primers, no va ser res positiu.
Qui si porta bon camí es
l’equip de Castelló que encapçala el seu grup en la Divisió
de Plata. Amb 19 punts van per

davant de l’Onda A, que suma
15 punts, i el cap de setmana
passat va caure en la seua visita
al trinquet Alvaro Navarro de
Xilxes, on jugaren contra el primer equip local (70-60).
El mateix ritme porta
l’Almassora A, que compta per
victòries les partides jugades en
el seu grup de trinquet de Tercera categoria. Contra el Xilxes C
va ser la seua última partida, en
la que els d’Almassora tornaren
a demostrar que es un equip
que podrien jugar en segona.
L’Almassora A encapçala la classificació amb 22 punts, per davant de l’Onda B. H

33 Kevin de Borriol serà baixa en la pròxima partida.

llbona, en una partida que els
enfrontarà al trio representant
de Llíber de Ferrer, Jordi i Martí.
La transcendència del duel està
condicionada als resultats que es
produïsquen en l’antepenúltima
i en la penúltima jornada que es
disputaran demà a Sueca i el diumenge pel matí a Xàbia, ja que
el trio de Ferrer no té assegurada
la quarta posició i podria tindre

d’aconseguir la victòria per ser
equip semifinalista.
Per la seu part, Pablo i Bueno
tenen certificat l’accés a la ronda de semifinals però necessitarien sumar al menys un punt en
l’última jornada per assegurar-se
la tercera plaça. H

MEDITERRÁNEO

PILOTA A L’ESCOLA
VIU LA COMPETICIÓ
A CASTELLÓ

Castelló q Pilota a l’escola continua la seua marxa en la província
de Castelló amb el desenvolupament de les jornades de competició, enmarcades dins del mateix
programa de la conselleria. r. d.

