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Resultats del clubs esportius de Favara 
3r i 4t cap de setmana de maig de 2016 

 
 

Resultats d'esportistes individuals de Favara 

Rotund èxit dels nostres tiradors, Antonio Cerdán, Claudia Gras y José Ramón 
Galán, en el Campionat d'Espanya disputat en el CEAR (Centre Especialitzat d'Alt 
Rendiment) de Granada durant els dies 19 al 22 de maig. A causa de la 
importància de l'esdeveniment, us oferim un reportatge especial. Veure-ho. 

Gran participació de Sergi Mora en la Volta a Múrcia celebrada els dies 21, 22, 28 
i 29 de maig a la Regió Murciana. Ha obtingut el lloc 18 d'entre els més de 200 
participants nacionals i internacionals en esta Volta de Cadets de gran prestigi. 
Junt  als seus companys, han sigut els guanyadors per equips d'esta Volta ciclista. 
Enhorabona a Sergi Mora pel seu sacrifici. 

  

Resultats del “Club baló a mà” 

Els xiquets del club Baló a mà de Favara han jugat dissabte 28 de Maig un torneig 
a la localitat d’Alzira on quedaren campions en la categoria aleví i subcampions en 
la categoria benjamí. Enhorabona als dos equips per la gran victòria aconseguida 
i pel seu esforç. Són un gran referent d'esport a Favara. 

   

Resultats del “Futbol – sala” 

L'equip de futbol sala va jugar el partit ajornat del dissabte 14 contra el Col·legi del 
Pilar este  dijous 26 a les 21:00 al pavelló municipal de Favara. El resultat va ser 5 
– 5. Felicitar  l'equip de futbol-sala favarer que  jugà extraordinàriament i demostrà 
l'elevat nivell professional i esportiu en què es troben. 

 

http://www.ajuntamentfavara.es/3_arees/esports/2016/2_cespanya_ah_maig16/3_campionat_espanya_ah_2016.htm�
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Resultats del “Club d’Atletisme” 

Els atletes del club d’atletisme de Favara han corregut el diumenge 29  en la 
cursa de la pujada a la bola  que tenia lloc a Cullera 

L’enhorabona als corredors pels seus resultats i felicitar a Inés  Vallcanera que va 
quedar en tercer lloc en la categoria de sènior.  
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