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Resultats del clubs esportius de Favara 

Caps de setmana del 06-07 i 13-14 de febrer 

Els dos últims caps de setmana els xiquets i xiquetes de l’Escola de Baló a Mà han estat 

increïbles guanyant tres partits i empatant un, el que els permet continuar al més alt de la 

classificació. Mentre que els de l’Escola de Pilota van debutar a Favara, on jugaren al 

Carrer Lepanto, ja que un dels blocs de formigó 

del Trinquet Municipal ha cedit lleugerament i 

per precaució s’ha tancat la instal·lació. Per 

altra banda, este cap de setmana varen jugar a 

Gavarda i guanyaren les dos partides.  

Quant als corredors populars, gran participació 

del CA Favara en la Mitja Marató d’Oliva i 

també en la Cursa de la Font d’En Carros. Pel 

que fa als integrants del CM Senglars, també van tindre una participació destacada al Trail 

de Genovés, sobre tot, Natalia Clarí que quedà campiona a la seua categoria. Per últim, 

l’equip de futbol sala, va perdre en casa davant el líder, l’Olleria, però este cap de 

setmana es van refer aquesta setmana davant l’Almassera, guanyant per 3-6.  

 

 

Caps de setmana del 20/21 i 27/28 de febrer 

Aquesta vegada els xiquets i xiquetes de l’Escola de Baló no van poder rubricar el seu bon 
joc amb una victòria, però les sensacions foren molt bones davant del líder ‘Els Maristes’. 
Tampoc els de l’Escola de Pilota van poder guanyar, tot i que el seu nivell va ser molt 
elevat davant de l’equip d’Alfarp. En canvi, els jugadors Aficionats de l’Escola de pilota si 
que van debutar amb victòria en Sueca.  

Respecte a l’equip d’Atletisme. El dijous va estar present, mitjançant el seu President, 
Florenci Vallcanera, a la presentació del II Circuit de l’Albufera, en el que s’inclou la ‘XIX 
Volta a peu a Favara’. A més, membres del club participaren en la 15k de València. Quant 
als Senglars, continuen treballant en el que serà el II Trail dels Senglars.  
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Per últim, l’equip de futbol sala va golejar en la seua visita a l’Alborai, deixant el marcador 
en un contundent 1 a 10 que fa que es mantinguen en les posicions capdavanteres de la 
classificació.  

El cap de setmana del 20 i 21 de febrer, es va disputar el Campionat autonòmic d'armes 
històriques 2016 a les distàncies de 
25 i 50 metres, on va hi haver 
participació d’esportistes de la nostra 
localitat que van tenir una actuació 
destacada.  

En primer lloc, Antonio Cerdán es va 
classificar en tercera posició en les 
disciplines de Donald Malson 
(revòlver a 50 metres) i en Vetterli 
(fusell lliure 50 metres). Amb aquests 
resultats, Antonio va consolidant-se com un dels tiradors valencians amb major projecció 
en el món del tir esportiu i, especialment, en el què fa a les armes històriques. 

En segon lloc, José Ramón Galán, es va classificar en primera posició en les disciplines de 
Colt (revòlver original) i en Lamarmora (fusell militar 50 metres), aquesta última amb una 
marca de 98 punts sobre 100 possibles, de manera que iguala l'actual rècord de 
l'especialitat.  

Cal assenyalar, que es tracta de dues disciplines que li 
són molt favorables, la de Colt per haver sigut l'únic 
tirador que aconsegueix el títol mundial en dues 
ocasions, entre altres medalles internacionals. Es més, 
actualment manté el rècord nacional de l'especialitat 
amb una marca de 98/100, que va aconseguir a Mataró, 
l’any 2006. Mentre que en la disciplina de Lamarmora, 
també manté el rècord nacional amb la mateixa marca 
de 98/100, aconseguida en el CEAR Juan Carlos I, de 
Granada, l’any 2008. 
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