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Resultats del clubs esportius de Favara 
1r cap de setmana de juny de 2016 

 
 

Resultats d'esportistes individuals de Favara 

El nostre lluitador local de «Unit Games 6», Rafa Grau, ha aconseguit el títol de 
Campió en la modalitat de Unit Games Fighter 6 en la categoria de  K1 celebrat a 
Alboraia aquest dissabte 4 de juny. Enhorabona campió!!! 

                       

El nostre ciclista  local, Sergi Mora, ha  quedat en 2n lloc en la cursa ciclista 
celebrada aquest dissabte a Castellar. Així mateix, junt als seus companys han 
sigut els guanyagors per equips d'aquesta prova de cadets. 

   

 

Resultats de l'«Escola de Pilota Valenciana» 

Els nostres jugadors de pilota de l’Escola de Pilota Valenciana de Favara i els 
jugadors de pilota amb cadira de rodes de la Federació Valenciana d'esports 
adaptats han jugat aquest dissabte al trinquet de Favara una partida en 
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homenatge al nostre company Emili Lledó. El més sincer agraïment per este 
especial acte otganitzat que deixa patent l'estima cap al nostre company. 

 

 

Resultats de l'Equip d'Aficionats a la Pilota Valenciana de Favara 

Els nostres pilotaris aficionats han jugat aquest dissabte 4 de juny al trinquet de 
Favara van jugar bona partida però el resultat no els va acompanyar. 

 

Resultats del “Club d’Atletisme” 

Els atletes del Club d’Atletisme de Favara han corregut aquest dissabte en la 
cursa de Sant Onofre realitzada al poble d'Algemesí. 

L’enhorabona als nostres participants pels seu gran esforç i els seus resultats. 
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2r cap de setmana de juny 2016 
 

                    

           El passat 29 de maig dos valents i una valenta, s'enfrontaren a "Las 
crestas del infierno" un Trail de 30 km i un desnivell positiu de 1900m,  que 
realitzaren en el Pirineu Aragonès en la població de Gavin. 

Destaquem la posició final de Vicent Saa queda el 13 de la seua categoria!! 

Enhorabona als tres!! 

     

 

El dissabte 11 de juny els nostres corredors i corredores participaren en la 
multitudinària cursa  del 15K Nocturn de València amb més de 10.000 
participants.  

Enhorabona. 

 

 

 

 

3r cap de setmana de juny 2016 
 

                    

Aquest Dissabte 18 es va celebrar la XIX Volta a peu a Beniparrell on els nostres 

corredors locals van estar presents. Cal destacar a la corredora Lucy Alberola per 

el seu podium, enhorabona.  
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El Dissabte va tindre lloc a Huesca la XXVI Quebrantahuesos  consta de dos 
marches ciclodeportives amb recorreguts independents que es celebren 
conjuntament: 

Quebrantahuesos Gran Fondo (200 km). 

Treparriscos Medio Fondo (85 km). 

Els nostres veins de Favara de la penya 
ciclista van participar en aquesta prova tan 
dura. 

Donar-los la enhorabona a tots per els 
seus resultats. 

 

 

 

 

Regidoria d'Esport 

AJUNTAMENT DE FAVARA 


