
 
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 

Isidra Chaparro Bejarano “ISI”, l’excel·lent jugadora del 
CEDSAB ha tornat  ha tindré una gran actuació. Aquesta 
vegada al complicat Campionat Nacional de dards 
electrònics BULLSHOOTER, disputat a Dos Hermanas – 
Sevilla, els dies 5, 6, 7 i 8 de Desembre. 
Isi ha quedat Campiona en la seva modalitat de Cricket 
per parelles categoria Master amb Esther Carrillo. També 
com equip ha guanyat el títol Nacional, obtenint com a 
premi una plaça pel Campionat Mundial de Las Vegas. En 
categoria Cricket individual Master ha assolit el segon lloc. 
En categoria 501 individual Master ha assolit el tercer lloc. 

Per finalitzar aquesta immillorable actuació, Isi ha conquerit també el títol de 
Campiona d’España amb la Selecció de Barcelona i ha sigut nomenada 2ª MVP 
del campionat. 
Els pròxims reptes per Isi i al nostre Club son: 
Dards clàssics: 
Desembre 2008, Campionat de Catalunya. El Campionat de Catalunya individual 
d’enguany que es disputa a Torroella d’en Baix (Bages) i on Isi es la clara 
favorita al triomf final. 
Febrer 2008, Dutch Open. L’open mes gran en quantitat de jugadors del món 
(mes de 5.000) i uns dels mes prestigiosos.  Es disputa a la ciutat holandesa de 
Veldhoven.  
Març 2008, Open de Torremolinos. Open Internacional on la nostra jugadora 
intentarà guanyar per que primera vegada una jugadora catalana pugui 
competir al mes gran de tots el Campionats Internacionals, el Winmau-2009 
que es disputa a Anglaterra.  
Maig 2008, Campionat d’Espanya. Campionat nacional que disputarà a nivell 
individual i per equips a la ciutat de Palma de Mallorca. 
Octubre 2008, Latvia Open. Open Internacional que es disputa a Riga (Latvia) i 
que també te com a premi un torneig Winmau. 
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Dards electrónics: 
Abril 2009 Las Vegas, Campionat 
Mundial de dards electrònics, 
modalitat American Darts. 
 
Maig 2009 Chicago, Campionat 
Mundial de dards electrònics, 
modalitat Bullshooter, on l’any 
2007 Isi va quedar campiona del 
món per equips i segona 
classificada en parelles mixtes. 
 

Diversos campionats autonòmics i nacionals. 
 
Llàstima que si bé l’Isi ha guanyat aquests viatges, no podrà disputar-los tots ja 
que el viatge es gratuït, però la manutenció va a càrrec del jugador i parlant 
d’un esport totalment amateur i sense subvenció suficient, un treballador no es 
por permetre aquesta despesa. El club col·labora en tot el possible per que els 
nostres jugadors viatgin i donin a conèixer la nostra ciutat i el nostre esport, 
però no arribem ni de lluny a cobrir-ho tot. Es la nostre obligació com Club, el 
intentar que les institucions ens donin suport i tirar cap endavant els projectes 
que situïn als nostres esportistes al mes alt de la competició. 
 


