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Rússia domina la primera jornada de competició 

Els equips i les parelles BC3 i BC4 han sigut els grans protagonistes del primer dia 

de competició amb Rússia liderant totes les categories. Els russos han guanyat 

tots els partits que han jugat, 6, aconseguint superar clarament als seus rivals. 

Especialment descada ha sigut l’actuació d’Aleksandr Legostaev a la categoria de 

parelles BC3. 

Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda i Espanya també han realitzat un gran inici de 

torneig. Els britànics s’han emportat tots els duels que han jugat (equips i parelles 

BC3), com Holanda i Bèlgica. Per Espanya, però, no tot ha sigut positiu. El 

combinat espanyol ha quedat eliminat de la categoria BC4 després de perdre els 

dos partits (0-7 contra Hongria i 0-12 davant Rússia). 

Demà (dimecres) començarà la competició individual amb David Smith (BC1), 

Daniel Pérez (BC1) i Greg Polychronidis (BC3) com a màxims favorits en les 

seves respectives categories. 

 

Cerimònia d’inauguració 

Durant la tarda s’ha celebrat la cerimònia d’inauguració del torneig al pavelló 

d’entrenaments, amb tots els països presents. La batucada Karabassà ha 

amenitzat la vetllada amb música i show en directe que tots els jugadors han 

gaudit. 

Seguidament els balls populars locals dels Caparrots i el Ball de Bastons han 

realitzat una actuació per mostrar la cultura local a tots els participants 

internacionals. 

Carles Muñiz, president del comitè organitzador, ha agraït als voluntaris,  
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participants, a l’Ajuntament de Sant Cugat i a BISFed “la confiança dipositada, un 
cop més, en la Federació per dur a terme esdeveniments com aquest”. Eloi 
Rovira, regidor d’Esports i Joventut, ha desitjat bona sort a tots els jugadors i 

especialment a Àlex Trulla, ciutadà de Sant Cugat.  

 


