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Clubs esportius de Favara 
Resultats del mes de gener 

 

Cap de setmana del 09-10 de gener 

Este cap de setmana el benjamí de l’Escola de Baló a Mà va guanyar en 
Enguera.  

Respecte al FS Favara, continuen sumant victòries i van derrotar al Villarreal per 
3 a 2en un partit molt emocionant.  

Pel que fa a l’Escola de Pilota, tot i fer una molt bona partida, no van poder 
guanyar en el Marquesat.  

Quant als nostres corredors populars, cal destacar a dos atletes del CA Favara, 
Ramona Cristea y Lucy Alberola, que quedaren segones en les seues 
respectives categories en els 15km de Xeraco.  

 

Per últim, el CM Senglars celebrà el seu primer aniversari amb una eixida 
senderista per la Serra d’Oltà. 

 

Cap de setmana del 16-17 de gener 

Este cap de setmana ha sigut l’aleví de l’Escola de Baló a Mà el que va fer un 

molt bon partit en Oliva i es va imposar per 2-6. Mentre que el FS Favara, 

continua demostrant un gran nivell i va empatar 4-4 davant del Pilar.  
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Per altra banda, l'Escola de Pilota no va poder amb l'equip de Polinyà, però 

continua demostrant un molt bon nivell. A més, l'Escola tindrà ben aviat amb 

un equip de pilota 'Amateur'.  

Quant als i les atletes populars, cal destacar a la participació de membres del 

CA Favara en la V Volta a Peu a Fortaleny i, novament, a Lucy Alberola que 

quedà sexta de la seua categoria.  

Respecte als integrants del CM 

Senglars, Natali Clarí va ser 3a de la 

seua categoria al Trail de Barxeta.  

Per últim, torna a ser notícia Gloria 

Fernández, que va quedar campiona 

del Territorial de Tir Olímpic en la 

modalitat de pistola d’aire 

comprimit. 

 

 

 
 
Cap de setmana del 16-17 de gener 

Aquest cap de setmana la notícia més destacable ens ha arribat del món del tir 

esportiu. Claudia Gras s'ha imposat en l'especialitat de Walkyria (fusell lliure 

100 metres només dones) amb una excepcional marca de 99 punts sobre 100 

possibles. En la disciplina de Whitworth (similar a l'anterior però on tiren 

conjuntament homes i dones) s'ha classificat en segon lloc amb una marca de 

95/100.  

Antonio Cerdán Muñoz s'ha imposat en la disciplina de tir amb revòlver a 50 m 
(Donald Malson) i segon classificat en Vetterli (fusell lliure 50 m) amb una 
marca de 95/100.  
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Pel que fa Ramon Galán, ha aconseguit el primer lloc en Vetterli (fusell lliure 50 
m) amb una marca de 96/100, i una tercera plaça en Mariette (revòlver a 25 
m). Aquesta és la primera de les proves oficials d'aquesta temporada i gairebé 
una preparatòria per a l'autonòmic que es disputarà el pròxim mes de febrer. 
Les proves de precisió a 100 metres se celebraran el dia 14 a les instal·lacions 
d'Elda/Alacant, mentre que el 20 i 21 del mateix mes, es disputaran les proves 
de precisió a 25 i 50 metres a les instal·lacions del Club de Tir Olímpic de 
Cullera. 

A més, s’informa que ben aviat, l’1 de febrer, s’obriran les inscripcions per al II 
Trail dels Senglars. Es pot trobar tota l’informació en els següents llocs web: 

http://www.mychip.es/evento/383  y  http://www.traildelssenglars.com/ 

Quant als integrants del CM Senglars, van programar una eixida al Benicadell.  

 

Per últim, l’Escola de Pilota continua amb la seu participació als Jocs Escolars 
de Raspall. 

 

 
 
Cap de setmana del 30-31 de gener 

El passat cap de setmana els xiquets i xiquetes de l’Escola de Baló a Mà han 

jugat contra al CH Oliva i continuaren mostrant molt bon nivell de joc. 

Mentre que els de l’Escola de Pilota ho feren en Guadassuar, també amb un 

bon nivell, però obtenint resultats dispars, ja que el ‘B’ va perdre per 25-15 i el 

‘A’ va guanyar 20-25. 

 

http://www.mychip.es/evento/383�
http://www.traildelssenglars.com/�
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Quant als corredors populars, gran participació del CA Favara en la Mitja 

Marató de Sueca, destacant el pòdium aconseguit per Lucía Sala, que quedà 

tercera de la seua categoria.  

Pel que fa als integrants del CM 

Senglars, també van tindre una 

participació destacada al Trail de 

Llaurí, sobre tot, Lucía García que 

quedà tercera classificada a la seua 

categoria.  

Per últim, l’equip de futbol sala, 

després de descansar la setmana 

passada, va tornar a guanyar, aquesta 

vegada fora de casa per 1 a 5 enfront 

del València. 
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