580

la Base

S U P L E M E N T

Dijous,
25 de gener del 2018

D ’ E S P O R T S

D E

F O R M A C I Ó

Seguir en la línia ascendent

HANDBOL

L’escola de l’HC Engolasters continua creixent en quantitat d’alumnes i aspiracions ambicioses
Aquesta és tot just la
segona temporada en
actiu, però l’escola de
l’Handbol Club Engolasters ha
crescut considerablement en
aquest temps. Ja en el primer
curs, el club, que va néixer arran
de la necessitat d’una continuïtat
al Campus Enric Masip, comptava
amb una vintena d’alumnes i
aquest any s’ha passat a una
trentena, incloent algunes noies.
Com l’any passat, el comú d’Escaldes-Engordany és al darrere,
juntament amb la federació. El fet
d’haver pogut entrar a les escoles
a promocionar l’handbol s’ha notat en aquest augment de jugadors. “La filosofia continua sent
la mateixa, que els infants descobreixin l’handbol en forma de jocs
i diversió, fent també nous
amics”, expliquen des de l’HC Engolasters.
La temporada anterior, el club
no es va plantejar posar els nens
a competir en una lliga regular i
només es va fer alguna trobada
puntual. De moment, seguirà sent
així, però per enguany hi ha pen-
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El club vol que
els joves vagin
jugant amistosos

sat que puguin jugar més partits
amistosos per poder assaborir la
diversió dels duels amb altres
nens. La intenció és fer alguna
trobada al Principat. S’ha posat
com a data el 10 de febrer, però

és possible que es retardi fins a
més endavant.
A més, l’entitat es vol inscriure
a la federació catalana per fer un
pas endavant i continuar la feina
de fer créixer l’handbol.
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laCompetició
GIMNÀSTICA RÍTMICA

El Serradells domina a la
Copa d’Andorra de conjunts
El Centre esportiu i sociocultural d’Encamp va
acollir el cap de setmana passat la primera fase de la
14a Copa d’Andorra de conjunts
de gimnàstica rítmica. A la competició hi participen tots els
clubs del país en la modalitat de
conjunts, que en grups de quatre
o cinc gimnastes fan un exercici.
A la primera fase prèvia, el
gran dominador va ser el Club
Rítmica Serradells, que va fer-se

amb el primer lloc en tres de les
quatre categories que té la 14a
Copa d’Andorra de conjunts. Entre les competidores benjamines
va imposar-se el Club Rítmica
Serradells C amb una nota de
8,30, pels 5,60 del Serradells B.
El podi va tancar-lo el SAE Sant
Julià B, amb 5,60 punts.
A la categoria alevina el conjunt vencedor també va ser el
Serradells, en aquest cas l’A,
amb una puntuació de 10,10,

seguit pel B, amb 9,95, i pel
Club Ordino Rítmica, amb 9,25.
La competició infantil de cèrcol se la va endur el SAE Sant
Julià A amb una nota de 8,10.

En segon lloc va finalitzar el Serradells B amb una puntuació de
7,30, i els llocs d’honor els va
tancar el SAE Sant Julià B gràcies als 7,05 punts.

Per últim, en categoria júnior
només participaven conjunts del
Club Rítmica Serradells. L’equip
B va imposar-se, amb 11,65
punts, seguit pels conjunts C i D.

