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LA VEU
esports

L'Associació Valldigna Accessible està
organitzant el «2n Partit de Bàsquet
Adaptat» a la Valldigna. La trobada serà
el proper diumenge 20 de setembre, a
les 19:00h al pavelló cobert d'esports de
Tavernes de la Valldigna.

L'activitat tindrà lloc dins del programa
de Festes Patronals de Tavernes de la
Valldigna, i compta amb la participació
del CLUB DE BÀSQUET RANGERS de
València, que milita a la divisió de plata
a nivell Nacional, i amb el patrocini de
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldig-
na, i la col·laboració de Disvall Cooperati-
va, la Fundació Sant Jordi per a l’Escol-
tisme Valencià, l’Agrupament Escolta
Valldigna i dels restaurants accessibles
“Tomàs”, “Ca Saoret” i “Mediterráneo”
que col·laboren amb el sorteig de 3 so-
pars per a 4 persones.

Una de les finalitats del Club RAN-
GERS és que els esportistes puguen
aconseguir una qualitat de vida òptima
per mitjà de la pràctica de l'esport, mi-

llorant i aconseguint al seu torn  una inte-
gració social molt més completa.

Des de la seua creació, en el Club
RANGERS s'han format jugadors que
han donat lloc a la creació d'altres enti-
tats esportives en l'abandonar la disci-
plina del Club, i altres que han passat a
competir en altres modalitats esportives
com el tenis en cadira de rodes, esquí,
tenis de taula, etc... Alguns d'ells, espe-
cíficament en Esquí Alpí han aconseguit
bons resultats en els Campionats d'Es-
panya, havent sigut considerats com a
esportistes d'Elit.

L'equip realitza els seus entrenaments
i partits oficials en el Polisportiu Munici-
pal de la Malvarosa, a València. Actual-
ment, el Club compta amb una plantilla
de 14 jugadors, 10 amb llicència nacional
i 4 amb llicència  autonòmica. D'estos ju-
gadors, 6 han sigut convocats per la Se-
lecció de la Comunitat Valenciana per a
participar en diverses ocasions en el
Campionat d'Espanya de Seleccions au-
tonòmiques, a més compten amb un en-
trenador i preparador físic que col·labo-
ren de manera altruista, com la resta
d'esportistes.

2n Partit de bàsquet
adaptat a la Valldigna

El Club de Bàsquet Taver-
nes va començar el passat
17 d'agost els entrena-
ments de la temporada
2009 / 2010 en els equips
Infantil, Cadet Masculí i Fe-
mení, Junior i Seniors Mas-
culins i Femení.

El dimarts 1 de setembre
van començar els entrena-
ments tots els equips que fal-
taven del Club, és a dir, els
més menuts: Benjamins i
Alevins.

Així mateix el C.B. Tavernes
informa que si algún xiquet o
xiqueta està interessat/da en
pertanyer al Club de Bàsque,
només ha d'acudir a les ofici-
nes del Club (de dilluns a di-
vendres de 17:30 a 20:00h)
situades en el Pavelló Cobert
i informar-se. No importa l'e-
dat, a partir del dels nascuts
a l'any 2000-2001 (Benja-
mins). El Club els espera a
tots i totes amb les portes
obertes.

El C.B.Tavernes ha començat la temporada

24h de Bàsquet a
Tavernes Festes 2009

Dissabte 12 de Setembre

Lloc:
Pavelló municipal a partir de les 18h

Telèfon de informació:
676 608 929

Organitza:
Club Bàsquet Tavernes

Col·labora:
Ajuntament de Tavernes

Regidoria d’esports
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