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Oriol Mahiques i Adrià Márquez, del Club
Nàutic de Sitges, Campions de Catalunya
de Patí a Vela en primera i segona
categoria

varen proclamar campions absoluts de Catalunya
amb aquesta modalitat.
Oriol Castellà va estar a punt de aconseguir el tercer lloc amb primera categoria però una mala sortida en una de les regates el va fer decaure amb una
quarta posició, mentres que Iñigo Puig a segona
categoria, es va quedar tant sols a dos punts per
poder pujar al podi, fent també una meritòria quarta
plaça.
CLASSIFICACIONS:
Primera Categoria:
1er.- Oriol Mahiques (Club Nàutic de Sitges)
2on.- Pau Gratacós (C.M. Badalona)
3er.- Albert Batlleria (C.M. Badalona)
Segona Categoría :
1er .- Adrià Márquez (Club Nàutic de Sitges)
2on.- Guillermo Ferrer (C.N. Masnou)
3er.- Carlos Pérez (C.N. Masnou)

El Patí a Vela segueix donant noves alegries a
Sitges, concretament al Club Nàutic de Sitges. Així
es va poder veure en el Campionat de Catalunya de
Patí a Vela, de primera i segona categoria, que va
acollir el Club Marítim de Castelldefels el passat cap
de setmana i en la què van participar una nombrosa
flota de quinze vaixells del Club Nàutic de Sitges.
El competició, amb un total de 90 inscrits, va
començar el passat divendres dia 20, realitzant-se
una sola prova amb un vent de llevant molt fluix, i
que no afavoria gens el ritme de la competició.

Rugbi Club Sitges
Lliga Quarts Final Campionat d'Espanya
Juvenil
RC Sitges 35 - FC Barcelona 13
Decisiu partit el que es jugava a Reus,
amb el Sitges com a local al no disposar del seu camp per les feines d'adecuació de la gespa. En front el FC
Barcelona i el repte qui guanyés el partit es classificava per a les semifinals
del Campionat d'Espanya Juvenil.
El Sitges va esser el dominador del
partit des de l'inici al final, i prova d'això és el clar marcador, i no tan sols a
nivell de puntuació sinó també a nivell
de joc. Gran disciplina i joc d'equip per
part de tots els nois i sino fos perque al
final del primer perdiode el match restar gairebé sentenciat, el segon periode
la diferència hauria pogut ésser més
amplia.
Ara als nostres nois els esperen les
semifinals, sera a partit unic a
Valldolid, davant l'equip d'aquesta ciutat El Salvador, que ha finalitzat com a
primer en l'altre grup de quarts de final. El guanyador s'enfrontarà al guanyador de l'altre semifinal
que disputen el Ciencias Sevilla i l'UE Santboiana.
Destacar que el pas a semifinals siginifica que el
juvenil del RC Sitges es troba entre els 4 millors
equips de tota Espanya, independentment del resultat a semifinals, FELICITATS.
Semifinal Copa Catalana Cadet
RC Sitges 17 - Castelldefels RUC 12
No sols el juvenil esta d'enhorabona el cadet tot i no

El dissabte el vent va continuar venint de llevant
fluix, però amb l’inconvenient afegit de constants
canvis en la seva direcció, obligant a tots els navegants a prendre decisions constants sobre quin era el
millor rumb a seguir.
El tercer i últim dia, es varen realitzar les dues úitimes proves on els regatistes sitgetans van haver de
consolidar les bones posicions assolides durant els
dos díes anteriors. Amb vent aquest cop de garbí, i
bastant fort, Oriol Mahiques (17 anys) en primera
categoria, i Adrià Márquez (16 anys) amb segona, es

comptar amb nois que estaven convocats amb el
Juvenil, va aconseguir imposar-se a un voluntariós
Castelldefels per un ajustat 17-12 (12-0 a la mitja
part) i aixi clasificar-se per a jugar la Final de Copa
Catalana.
Els nois del Garraf no realitzaren un dels seus
millors partits, pero definiren a les oportunitats que

tingueren i aquesta punta de qualitat, sumada a l'esperit de sacrifici en defensa a que ens tenen acostumats, donaren lloc a una victòria que els porta a
jugar un Final amb el CR Sant Cugat com a rival,
on tot pot passar.
Torneo Nacional d'Espanya Infantil
El RC Sitges aconsegueix una brillant 6ª posicio
El cap de setmana del 21 i 22 de maig es disputar el
Torneo Nacional Infantil a Valldolid, on participar

Com és habitual els darrers anys, Sitges és la
població amb més participants, ja que el Club Nàutic
de la nostra vila ha participat amb 15 vaixells patronejats per 15 socis d’aquesta entitat. El Club
Marítim Badalona també va desplaçar 15 esportistes). La vitalitat esportiva del nàutic queda demostrada un cop més, ja que independentment a aquest
Campionat de Catalunya, el club realitzava en aigües
de Sitges la seva tradicional regata de cap de setmana amb una nombrosa participació.
El Campionat de Catalunya destaca en el calendari esportiu del patí català, i l’alta participació i els
resultats d’aquests esportistes no son comparables
en d’altres proves menors. Es aquí on l’esforç dels
socis i sòcies que donen vitalitat al Club Nàutic de
Sitges situa la nostra vila en primer nivell de l’esport
català de la vela. En això hi tenen molt a dir l’Oriol
Mahiques i l’Adrià Márquez, que van haver de competir amb esportistes amb una dilatada experiència i
que van ajudar a refermar el prestigi de les seves victòries.
Albert Roca

l'equip Infantil del RC Sitges. Aquest torneig es el
segon en importància després del Campionat
d'Espanya que juguen els Campions de les diferents
territorials, en el cas de Catalunya, el BUC barceloni.
El dissabte s'iniciar la Fase previa de grups per establir les categories d'Or, Plata i Bronze. En aquesta
primera fase els sitgetans guanyaren al segon equip del Valladolid
RAC i al Boadilla Tasman de
Madrid, per el que es classificaren
per a Or, màxima categoria d'aquest
Torneo Nacional Infantil.
Als quarts de final el Cullera esperava al Sitges, el partit tot i finalitzar 14-0 favorable als valencians va
esser prou igualat, pero amb la
derrota el Sitges jugaria per ocupar
de la 5ª a 8ª plaça.
En el següent partit s'imposa al
Liceo Francés "B", per el que li
tocava jugar amb per la 5ª plaça
amb el Ingenieros Industriales de
Madrid, en un partit encar mes
igualat que el de Cullera, els madrilenys s'imposaren 5-11.
Un cop finalitzat el Torneig, sols
resta el reconeixement a aqusts nois
que com sempre lluitaren portant el nom de Sitges
amb l'orgull que li correspon.
Flaixos:
Els equips Benjami i Alevio es desplaçaren a
França, concretament a Tournefeille (Toulouse), on
disputaren el Torneig d'Escoles de Rugby que organitza aquest Club frances. El nivell dels equips era
altissim, tot i això els nostres nois no desmereixeren
els colors aconseguint varies victories.
Jaume Cosialls (RC Sitges)

