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KORFBAL 

Triangular de pretemporada entre el K.C.B. 
Sant Cugat, Assessoria Vallparadís 
(Terrassa) i el C.E.V.G. 
Per CEVG | 10/10/2006 20:44:16

El passat diumenge 8 d’octubre va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu del Garraf els 
primers partits de pretemporada per a la nova secció de korfbal del Club Esportiu. 
 
Es tractava d’un triangular amistós entre el K.C.B. Sant Cugat (2ª divisió), 
l’Assessoria Vallparadís de Terrassa (1ª divisió) i el Club Esportiu (1ª divisió). 
 
La jornada va ser molt profitosa pels jugadors i jugadores del Club Esportiu, ja que 
es van imposar en els dos partits jugats i a més a més van poder demostrar un bon 
nivell de joc, tenint en compte l’alçada de la temporada en el que es troben. 
 
En el primer partit s’enfrontaven el C.E.V.G. i el K.C.B. Sant Cugat amb el resultat 
final de 10 a 5 a favor dels locals. En el segon matx es van veure les cares 
l’Assessoria Vallparadís i el K.C.B. Sant Cugat amb el resultat final de 8 a 1 per als 
primers. I finalment, el partit entre el C.E.V.G. i l’Assessoria Vallparadís, decisiu per 
decidir qui guanyava el triangular, ja que els dos equips havien guanyat els seus 
respectius encontres. El resultat final va ser de 7 a 4 per als vilanovins. 
 
Precisament, ahir dijous 12 d’octubre, l’equip de korfbal del Club Esportiu ja va 
disputar el tercer amistós de pretemporada i coincidint amb la presentació de totes 
les seccions, van jugar contra la Selecció Catalana sots-21, que es troba en plena 
preparació del Campionat d’Europa de la categoria, que es jugarà a Portugal al mes 
de novembre. 

 

Fes el teu comentari
Els comentaris estàn moderats i poden trigar algunes hores fins que 
apareguin publicats.

Agraïm les opinions i demanem que mantinguin l'educació i el respecte als altres, 
que els usin amb responsabilitat i ignorin els missatges provocadors. En cas que no 
sigui així, vilanovadigital.com es reserva el dret a no publicar el comentari.
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Últimes noticies

El Korfbal s'incorpora al club esportiu Vilanova i la Geltrú 04/10/2006 20:38:01

Última cita de la temporada para Domingo-Garduño 15/11/2006 22:30:29

La 12èna jornada de l' OK LLiga es juga partida a causa de les competicions 
europees. 15/11/2006 16:11:46

Setmana moguda al món de l' hoquei 15/11/2006 16:06:21

Resultats dels equips de la Fundació del cap de setmana passat 15/11/2006 
12:39:55

Salvador Mas nou President del C.P. Vilanova Ull Blau 15/11/2006 8:29:33
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