
TELEMARC

❖ Per tercera temporada consecuti-
va, el circuit de la Copa del Món de
Telemarc FIS viatja a Espot Esquí.
L'estació d'esquí de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya s'ha conver-
tit en l'epicentre d'aquesta modalitat
esportiva a l’Estat Espanyol. Aquesta
serà l'última cita de la temporada, on
es decidiran els campions de cada
categoria, així com de la general. Pa-
ral·lelament, també se celebrarà el
Mundial júnior d’aquesta disciplina.  

La competició es va iniciar ahir
amb la jornada d'entrenaments lliu-
res per als equips. El concurs comen-
ça avui amb la modalitat de clàssic,
demà es correrà l'esprint i la compe-
tició es tancarà diumenge amb l’es-
print paral·lel, una modalitat que
substitueix el gegant que s’havia dis-
putat fins la temporada passada. 

Amb aquesta Copa del Món de Te-
lemarc, Ski Pallars Espot farà un pas
important per donar a conèixer inter-
nacionalment la seva estació d'esquí
en un sector de la neu que connecta
molt bé amb la filosofia de muntanya
d'Espot. 

Els participants 
En aquesta última prova de la tem-
porada hi participaran un total de 60
corredors de 12 nacionalitats dife-
rents: França, Alemanya, Suïssa, Nor-
uega, Estats Units, Eslovènia, Japó,
Espanya, Gran Bretanya, Dinamarca,
Suècia i Canadà. 

El campió de la copa del món es decideix a Espot
Raquel Bau serà la representant catalana entre 60 participants. L’estació lleidatana
acollirà el proper campionat del món de telemarc del 2013

Una prova de la Copa del Món de la passada temporada. Foto: Photoset
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En categoria masculina, els favo-
rits són els corredors francesos que
formen el 'Lau Team' dels germans
Chris, Sven i Philipe Lau, així com el
suís Bastien Dayer i l’alemany Tobias
Müller. Pel que fa a l'equip espanyol,
el màxim representant és el veterà
Tomás Testillano. Al seu costat, com-
petiran els aragonesos Javier Martín i
el jove Rubén Subías. 

En categoria femenina, la suïssa
Amelie Reymond continua dominant

el circuit de la Copa del Món, però
aquesta temporada té com a màxima
rival la noruega Sigrid Rykhus. La ca-
talana Raquel Bau serà la represen-
tant de l’equip espanyol. 

El Mundial 2013 
Ski Pallars Espot viurà el seu gran
moment internacional en ocasió dels
Campionats del Món de telemarc de
2013. L'estació catalana va ser desig-
nada en el transcurs del 47è Congrés
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de la Federació Internacional d'Esquí,
celebrat a la ciutat turca d'Antalya.
L'estació d'esquí del Pirineu va supe-
rar en la votació per ser la seu del
Mundial el complex nord-americà de
Steamboat Springs Ski, a Colorado.
L'elecció d'Espot suposa un gran re-
coneixement a l'esforç que està fent
el centre de muntanya del Pallars So-
birà al Pirineu de Lleida per promo-
cionar-se internacionalment amb
competicions de primer nivell.

PESCA SUBMARINA
Agustí Font guanya el
desè trofeu Pota
Blava
El 10è Trofeu Pota Blava de
pesca submarina, organitzat
pel club CASEP del Prat de
Llobregat, es va celebrar el
cap de setmana passat per a
debutants. Es tracta d’una
prova del calendari de la
Federació Catalana
d’Activitats Subaquàtiques
per promocionar la pesca
submarina entre la gent que
s’hi inicia. Agustí Font va ser
el guanyador, seguit de Jofre
Guasch, segon, i Jordi Pereira,
tercer. 

BILLAR
Joan Espinasa és
proclamat campió de
Catalunya de quadre
47/2
Joan Espinasa (SB Coral
Colón) es va proclamar
campió de Catalunya de la
modalitat de quadre 47/2 de
primera categoria després
d’imposar-se als seus rivals a
la competició que es va
disputar a les instal·lacions
del Club Billar Lleida.
Espinasa va aconseguir la
primera posició amb sis
punts, seguit de Carles Tuset
(SB Foment Molins) amb 4 i
Pere Arnau (CB Montroig)
amb 2 punts.

BREUS

HANDBOL

❖ La Diada de l’handbol femení ca-
talà arriba aquest diumenge a la se-
va tercera edició, que se celebrarà a
Sant Quirze del Vallès. La jornada
s’iniciarà amb la trobada de Mini-
handbol femení amb 45 equips par-
ticipants. A la tarda, la Selecció Ca-
talana juvenil femenina, primer, i
l’absoluta després, disputaran un
partit davant el Jacchb francès. Du-
rant el matí tindrà lloc també el pri-
mer entrenament de Tecnificació fe-
menina de l’any, així com xerrades
formatives per a pares i mares. Els
assistents també podran gaudir d’u-
na zona lúdica.

Tot a punt per a la tercera Diada de l’Handbol
Femení a Sant Quirze del Vallès

TIR OLÍMPIC

❖ Les instal·lacions de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, a
Mollet del Vallès, van acollir, el
Campionat de Catalunya d’arma
curta pistola d’aire estàndard.

En categoria sènior, el campió
va ser Pedro Gabriel Recuero
(Club de Tir Esportiu de Barcelo-
na), seguit del seu company de
club Antoni J. Bardo, segon, i de
Salvador Bel (Club de Tir Montsià),
tercer. Per la seva banda, Marcel
Segura, Manel Pin i Carles Rojas
van ser primer, segon i tercer res-
pectivament a veterans.

Pel que fa a les dames, Gemma
Segura (Club de Tir Esportiu Bar-
celona) es va imposar a Teresa
Puerta (Club de Tir Precisió Te-
rrassa) i Conxi Cruz (Club de Tir
Sabadell), segona i tercera respec-
tivament, mentre que els guanya-
dors júniors van ser Noelia Mir
(Club de Tir Olímpic Lleida) en
noies i Joaquim Delgado (Club de
Tir Esportiu Barcelona) en nois. 

Per últim, el Club de Tir Espor-
tiu de Barcelona va classificar els
seus tres primers equips (A, B i C)
en les tres primeres posicions.

Proclamats els campions de
Catalunya de pistola d’aire estàndard


