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HOQUEI PATINS
Tot a punt per a la Copa Generalitat i la Copa Catalana en categoria femenina
Palau-Solità i Plegamans acollirà diumenge la segona edició de la Copa Generalitat
i la segona Copa Catalana d’hoquei patins femení. Al matí serà el torn tant de les
semifinals mini com de les de Nacional Catalana, mentre que a la tarda es jugaran
les finals. A Nacional Catalana, els candidats al títol són el HC Palau Plegamans, el
CP Les Masies de Voltregà, l’Sferic i el Reus Deportiu.
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Els atletes catalans aconsegueixen 18 medalles
al Campionat d’Espanya Promesa en pista coberta

E

l Palau
Municipal
d’Espor ts
de Sevilla
va acollir el
passat cap de setmana la 25ª edició del
Campionat d’Espanya
Promesa. Els atletes
catalans van protagonitzar una esplèndida actuació amb la
consecució de divuit
llocs de pòdium: set
medalles d’or, set
d’argent i quatre de
bronze.
Les proves de
velocitat masculina
van estar dominades Míriam García, or en salt de llargada amb 5,79 m
pels catalans, ja que
als 60 m i als 400 m es va acon- ca de 22”18. Rubén Pros (FCB)
seguir el doblet a càrrec d’Eduard es va proclamar campió en salt
Viles (CAI) i Alejandro Gotay (JAS) de llargada amb 7,61 m, José Jaals 60 m amb 6”85 i 6”95 res- vier Ortega (ISS-L’H) en pes amb
pectivament, i Marc Orozco (FCB) 16,93 m, Miriam García (AAC)
i Ramon Montejano als 400 m en salt de llargada amb 5,79 m i
amb 47”74 i 47”95. També la Esther Guerrero (FCB) als 800 m
cursa dels 200 metres va ser per amb 2’10”95.
Les medalles d’argent les
a Sergio Ruiz (JAS) amb una mar-

van aconseguir Marc
Bertran (AAC) en salt
d’alçada amb 2,05
m, Haja Gerewu
(FCB) en pes amb
13,18 m, Mireia Bonjoch (FCB) en perxa
amb 3,86 m, Tamara del Rio (AAC) en
pentatló amb 3.699
punts i David Moya
(AAC) en perxa amb
4,61 m, prova en què
Adrià Puig (CAL) es
va classificar tercer
amb 4,41 m. Pel que
fa a les medalles de
bronze, aquestes van
ser per a Cristina FeEFE
rrándiz (AAC) als 200
m amb 24”83, Alejandro Rodríguez (CAL) als 800
m amb 1’56”92 i Mª Àngeles
Fuentes (AAC) als 60 m tanques
amb 8”82.
Per últim, destacar que a la
taula de puntuació de finalistes
per a clubs, l’Agrupació Atlètica
de Catalunya va quedar situada
en la segona posició. O

COLOMS MISSATGERS

TENNIS TAULA

Sofia Xuan Zhang, campiona al
Torneig Internacional de Catalunya
La palista del FD Cassanenc La Selva Sofia-Xuan Zhang
es va proclamar el passat cap de setmana campiona del
Torneig Internacional de Catalunya a la categoria infantil
femenina, després de derrotar a la final a la també catalana
Júlia Lopez (CTT Ripollet) per un paricial de 3-1.
En total, van ser vuit seleccions les que es van trobar a
Calella per disputar la setena edició d’aquest ja tradicional torneig: Madeira (Portugal), Vlaamse (Bèlgica), Baden
Württemberg (Alemanya), Languedoc Roussillon (França),
Andalusia, Eivissa, Madrid i, evidentment, Catalunya.
Més enllà del campionat i subcampionat en la categoria infantil femenina, els palistes
catalans no van
tenir tanta sort en
la resta de categories. A l’infantil
masculí, Andreas
Frey (Bombons Blasi Xaloc Olesa) va
ser el millor classificat del combinat
català, mentre que
C l à u d i a C ay m e l
(Falcons Obrir-se
al Món), amb una
cinquena posició,
i Enric Casadó (FD
Cassanenc - La Selva), quart, van ser
els millors jugadors
catalans a l’aleví femení i masculí, respectivament.
Pel que fa a la competició per equips, el combinat català no va poder repetir el títol aconseguit en la darrera
edició en la categoria infantil i va acabar setè. L’equip aleví,
en canvi, va estar a punt d’entrar al podi al acabar en la
quarta posició del torneig.
Finalment, pel que fa al còmput global del torneig, la
delegació vencedora va ser Baden Württemberg, mentre
que Catalunya va ser quarta.

HÍPICA

LA FEDERACIÓ CATALANA GUARDONA LA UFEC I DAVID MONER PEL SEU SUPORT
La Federació Columbòfila
Catalana de Coloms Missatgers ha reconegut a
la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya
(UFEC) i a David Moner,
el seu president, per la
seva labor al capdavant
de l’entitat i pel seu suport a la federació.
David Moner va rebre el guardó de mans de Josep
Maria Corona, president de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers, en un acte
celebrat el passat dimarts a la seu de la Unió de
Federacions.

SPORT

L’entrega d’aquest guardó
s’emmarca en els actes
de commemoració del 75è
aniversari de la Federació
Columbòfila, que va tenir el
colofó final amb la celebració el passat gener de les
‘Jornades de la Columbòfila Catalana’ al Campus La
Salle a Barcelona.
David Moner i Josep Maria Corona van estar acompanyats pels membres de la Junta Directiva de
la Federació Catalana de Coloms Missatgers i
per Jordi Sans, director Esportiu i de Relacions
Institucionals de la UFEC.

La Lliga Catalana de Ponis s’estrena amb
més d’un centenar de sortides a pista
La segona edició de la Lliga
Catalana de Ponis va donar
el tret de sortida el passat
cap de setmana amb la disputa de la primera jornada
d’aquest 2011. En total, es
van comptabilitzar més de
120 sortides a pista entre
les diferents disciplines
que configuren la Lliga Catalana: salt d’obstacles,

doma clàssica i concurs
complet d’equitació.

.
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HANDBOL

Sabadell s'erigeix com a Ciutat
HandboliCat 2010-2011
n La Sala de Govern de
l'Ajuntament de Sabadell va
ser l'escenari, la setmana
passada, de la signatura del
conveni entre l'Ajuntament
de Sabadell i la Federació
Catalana d'Handbol, pel
qual la ciutat vallesana esdevé Ciutat HandboliCat
2010-2011.
Un conveni que també
compta amb la presència de
la comissió organitzadora,
constituïda per representants dels quatre clubs
d'handbol de la ciutat: Handbol Arrahona, Creu Alta Sabadell, OAR Gràcia i Pau Casals.
El conveni recull tot un
seguit d'activitats de promoció de l'handbol català i que
es duran a terme al llarg
d'Aquest any a Sabadell. A
la signatura de l'acord hi
van assistir l'alcalde de Sa-

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 25 DE FEBRER DE 2011

Retrat de família amb totes les personalitats assistents a la signatura
badell, Manuel Bustos, el regidor d'Esports, Josep Ayuso, el president de la Federació Catalana d'Handbol, Tomàs Moral, i el president de
l'OAR Gràcia Sabadell i representant de la Comissió
Organitzadora Sabadell Ciutat HandboliCat 2011, Salvador Gomis.
El programa d'activitats
del projecte preveu
l'organització de la Festa de
l'Handbol Català,

l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d'Handbol, les Lligues
dels Pirineus Femenina i
Masculina, la Trobada HandboliCat 2011, el Torneig
Màsters HandboliCat de Nadal i diferents activitats de
les seleccions catalanes, entre d'altres esdeveniments
de gran relleu. A més, es desenvoluparà un programa de
promoció de l'handbol, específic per a Sabadell B

UFECtv

El 19è Campionat de Catalunya
de llançaments d'hivern arriba
diumenge a l'Estadi Joan
Serrahima de Barcelona. Més
de mig centenar d'atletes
catalans lluitaran per
aconseguir el títol autonòmic.
Entre ells, Berta Castells (VTiM)
i Laura Redondo (FCB) en
llançament de martell, Irache
Quintanal (VTiM) i Jaume León
en disc i Elia Pascual (CA
Igualada) i Jordi Sánchez (FCB)
en javelina B

Programació a UFECtv:

Els llançadors catalans
disputen el títol
autonòmic al Serrahima

n La tretzena jornada de la
Lliga Catalana de bàsquet a
cavall, celebrada diumenge
passat, va deixar el CEEC
com a líder destacat de la
categoria cadet, després de
guanyar en el seu enfrontament directe el Camprodon
(9-7). Seguint la petjada
d'aquests dos equips, es troba el conjunt de les Alforges, que va aconseguir la
victòria sobre l'Equus Vic
(6- 2).

El CEEC és líder destacat en la categoria cadet
Pel que fa a la categoria
benjamí, el Serrat continua
una setmana més liderant
la classificació, després de
sumar un nou triomf davant el Papilo (10-7) i encadenar així la seva setena victòria consecutiva. En segona
posició es troba la Malla,
que va guanyar els locals
del CEEC (4-8). Més ajustat
va ser el resultat que es va
viure en l'enfrontament entre Aiguamolls i Garrotxa,

que va caure del cantó dels
primers (6-4), mentre que
l'AHA va guanyar el Camprodon (8-1).
Finalment, en la categoria poussins, el líder, l'AHA,
va guanyar el Malla (5-7) i el
Connemara va fer el mateix
amb el Papiol (5-11). El tercer, el Camprodon, va derrotar l'equip de Les Alforges
(12-2), mentre que el CEEC i
l'Equus Vic van empatar
(8-8) B

La selecció Acell-Special
Olympics Catalunya, a la
Final Four del maig

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: el Campionat
d'Espanya de billar en
modalitat banda, el Campionat
de Catalunya d'esquí de
muntanya i el Campionat de
Catalunya de duatló de
muntanya. També està
disponible el programa Zona
UFEC emès dimarts passat a
Esport3 B

NATACIÓ SINCRONITZADA

Amb motiu de la celebració al
maig de la Final Four de
Bàsquet al Palau Sant Jordi de
Barcelona, l'organització de
l'Eurolliga ha preparat un
torneig paral·lel amb quatre
equips europeus Special
Olympics. Després del primer
entrenament, demà tindrà lloc
la segona sessió preparatòria
de la selecció Acell-Special
Olympics Catalunya, d'on
sortirà la selecció definitiva de
jugadors B

Cartell de luxe
al Campionat
d'Espanya
absolut
El CN Barcelona acull, demà i
diumenge, el tercer
Campionat d'Espanya Absolut
- Trofeu Asisa de Natació
Sincronitzada en les
modalitats de solo, duo i
equip (lliure i tècnic) i
combinat. La representació
catalana anirà a càrrec de les
noies del CN Granollers i del
CN Kallipolis, amb la
presència destacada d'Andrea
Fuentes i Ona Carbonell,
entre altres. UFECtv
(www.ufec.tv) n'oferirà
properament un reportatge B

BÀSQUET A CAVALL

Les categories
inferiors
comencen a
definir posicions
en la Lliga
Catalana

BÀSQUET ADAPTAT
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La Federació Catalana renova el
seu web per oferir nous serveis

La columbòfila catalana comença
la campanya esportiva 2011

La nova pàgina web de la Federacio Catalana de
Pàdel (www.fcpadel.com) ofereix tota la
informació d'interès per als 8.000 federats, així
com per a tots els practicants i aficionats al pàdel.
Al web s'hi pot trobar des de notícies d'actualitat,
competicions, resultats i activitats que ofereix la
federació, així com la informació relativa a la
gestió d'inscripcions, llicències, imatges dels
esdeveniments, formació d'esportistes i el llistat
d'instal·lacions on practicar el pàdel arreu de
Catalunya. La pàgina web compta actualment
amb 1.300 visites diàries B

La localitat de Sant Sadurní d'Anoia va donar el
tret de sortida, diumenge passat, a la nova
campanya esportiva 2011 de coloms missatgers,
que consta de 45 aviades i que culminarà amb
l'aviada Internacional i Interautonòmica a
Lisboa-Cascais (Portugal). Un total de 6.000
coloms missatgers, transportats en tres camions
amb 275 gàbies, varen partir des de
l'aparcament de les Caves Canals & Domingo,
cedides per fer les primeres aviades de la
temporada. A partir de les 11 h els coloms van
anar retornant als seus colomers d'origen B

