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n A Sant Cugat del Vallès
tornen a estar d'enhorabo-
na. Una setmana després de
la celebració del Campionat
d'Espanyaencategoriajuve-
nil, ara és el torn de l'equip
sènior B del club vallesà.
Les noies, que també entre-
nen Rafa Ruiz i Sergio Fer-
nández, van assolir, el cap
de setmana passat, l'ascens
a Primera Nacional femeni-
na en la fase final disputada
a Terol.

El CV Sant Cugat B va fi-
nalitzar la fase en primera
posició, aconseguint sumar
les quatre victòries en els
quatre partits disputats.
D'aquesta manera, es pro-
clamava campió del sector
B de la Segona Divisió Na-
cional, substituint en
aquest palmarès el CV Vall

d'Hebron B, amb qui preci-
saments'afegirà la tempora-
da vinent en categoria esta-
tal.

També ho faran el CVB

Barça B, l'AEC Vallbona
Granollers, el CV Esplu-
gues, el CV Sant Boi i el CN
Sabadell en el que serà, sens
dubte, un grup B amb molta
presència catalana.

Per la seva part, el Club
Vòlei Monjos va acabar la
fase final en tercera posició,
per darrere de les santcuga-
tenques i les valencianes

del CV Daya
Nueva. Les
campiones
de Catalu-
nya van su-
mardues vic-
tòries i dues
derrotes per
tal d'assolir
aquesta ter-
cera posició
en una fase
que va tenir

la nota trista de la lesió al
genolldesprés d'unaremata-
da de la juvenil de primer
any i capitana de l'equip
campió d'Espanya, Clàudia
Martínez B

VOLEIBOL

L'Agrupació Excursionista 'Catalunya', que
enguany celebra el seu centenari (1912-2012)
organitza, el proper 17 de juny, la Cursa per
Alta Muntanya Ribalera. Amb el punt de sortida
i arribada a Tírvia, el recorregut, de 39 km i
2.800 m de desnivell positiu, té com a gran
escenari el Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb
ascensos als cims del Farro, Màniga, Covil i
Salòria que, amb 2.789 m és el sostre de la
cursa, que transcorre per les comarques
lleidatanes del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. Per a
més informació: www.aec.cat B

PITCH & PUTT

n El Vendrell és líder del
Campionat de Catalunya
per equips de Primera Divi-
sióenimposar-se enla terce-
ra prova disputada al P&P
bonÀrea (Se-
garra) i orga-
nitzada per la
Federació Ca-
talana de Pit-
ch & Putt.

Els millors
resultats indi-
v i d u a l s d e
l'equip els van
fer Adrian He-
narejos i Ri-
cardo Betlins-
ki, tots dos amb 3 sota el par
de camp. La segona posició
en aquesta tercera prova va
ser per al P&P Franciac,
mentre que el P&P Sant Ce-

brià Blanc va ser tercer. In-
dividualment, el millor re-
sultatva ser pera EmiliSan-
martín (P&P Franciac) amb
50 cops, i en la modalitat de

parelles va ser per a Moreno
- Moscatel (P&P Lleida) i Or-
ti - Tomas (P&P Badalona),
totes dues parelles amb 46
cops.

Pel que fa a la classifica-
ció general, El Vendrell és
el líder amb 254 punts, se-
guit del Sant Cebrià Blanc,
segon amb 244, i del Fran-
ciac, tercer amb 208 punts.

La resta de divisions es-
tan liderades pels següents
equips: Serrallonga (2a est),
Lleida Araconsa (2a oest),
Vallromanes B (3a est),
Montgros - Sant Jaume (3a
oest), Platja d'Aro Swingtò-
nic (4a nord), Cantera Bada-
lona (4a centre grup 1),
Tiempo Team Soriano (4a
centre grup 2) i Xixerella B
(4a sud).

La propera prova del
Campionat de Catalunya
per equips es disputarà el
proper cap de setmana del 2
i 3 de juny B

El Vendrell lidera la classificació del
Campionat de Catalunya per equips

El CV Sant Cugat B, nou equip
de Primera Nacional femenina

Xavi Blanco s'imposa en el Trofeu
SPAS i es col·loca líder del campionat

UFECtv

La FC de Salvament
i Socorrisme
convoca eleccions

L'AE 'Catalunya' organitza la Cursa
per Alta Muntanya Ribalera

PENTATLÓ

PESCA SUBMARINA

Lluís Gómez (BC Olesa),
campió de Catalunya
en biathló

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: l'Ironcat-Copa de
les Nacions de triatló, l'Open
Internacional d'Espanya de
tennis taula, el Campionat de
Catalunya Line Dance Country
de ball esportiu i Mireia
Belmonte, nedadora catalana
que participarà als Jocs
Olímpics de Londres 2012 B

Tres pentatletes catalans, seleccionats amb l'Estatal per participar en l'Europeu júnior

Xavi Blanco (SPAS), amb 32 peces i 26.375
punts, es va imposar en el darrer Trofeu SPAS,
celebrat a Mataró. En aquest trofeu, que
representava la segona selectiva del Campionat
de Catalunya sènior individual, Manuel Gálvez
(SES) amb 21 peces i 19.510 punts va ser segon
i Eugenio Navarro (SKAPHOS) amb 22 peces i
18.885 punts, tercer. La general del Campionat
de Catalunya la domina Xavier Blanco amb
187,42 punts, Manuel Gálvez és segon amb
155,52 punts i Eloy Martínez, tercer amb 144,49
punts B

BILLAR SALVAMENT I SOCORRISME

CURSES DE MUNTANYA

CAT

Programació a UFECtv

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 18 DE MAIG DE 201208

Lluís Gómez (BC Olesa) es va
proclamar campió de
Catalunya de biathló, tres
bandes i cinc quilles, després
de vèncer en la final Jordi
Santamaría (CB Alba). El
campionat va tenir lloc a les
instal·lacions del Billar Club
Olesa amb la participació dels
set jugadors classificats
anteriorment. Antonio López
(BC Olesa) va acabar en tercera
posició B

Les noies del Sant Cugat B celebrant l'ascens a Primera

Els pentatletes
catalans Aleix
Heredia (EE Llor),
Toni Marcos (CPE) i
Marta Garcia-Miguel
(EE Llor) han estat
convocats per la
Federació Espanyola
de Pentatló
Modern, juntament
amb el gallec
Cristòbal Rodríguez,
per participar com a
equip nacional de
pentatló modern al
proper Campionat
d'Europa júnior.

Aquest tindrà lloc
a Shekesfehervar,
localitat d'Hongria,
dels dies 6 al 12 de
juny B

WWW.UFEC.CAT

Els components de l'equip d'El Vendrell

La Federació Catalana de
Salvament i Socorrisme va
obrir el 7 de maig passat la
convocatòria a eleccions, que
es votaran el pròxim
diumenge 10 de juny: de 10 h
a 11.30 h, estaments, i de
11.30 h a 13.00 h, Junta
Directiva. La presentació de
candidatures es farà el proper
dia 28 de maig i l'endemà
tindrà lloc l'admissió de
candidatures B


