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n La Unió de Federacions
Esportives de Catalunya
(UFEC), amb la col·labora-
ció de la Fundació Catalana
per a l'Esport, va
convocar, fa uns
mesos, el 2n Con-
curs internacional
de dibuix esportiu.
Aquestconcurs–do-
tat amb un premi de
3.000 euros, i dues
mencions honorífi-
ques de 1.000 euros–
va néixer amb la in-
tenció d'apropar
l'esport a l'obra dels
artistes, així com
per divulgar i fomentar el
dibuix, com a expressió sin-
gular de l'esport.

Paral·lelament,es va con-

vocar també el 4t Concurs
d'humor gràfic esportiu, en
què poden participar treba-
lls inèdits o publicats en

qualsevol mitjà de
comunicació, du-
rantelperíode dege-
ner a desembre de
2012, i dotat amb un
premi de 1.500 euros
i dos accèssits de
1.000.

Aquests concur-
sos tenen FIATC as-
segurances com a
patrocinador exclu-
siu i compta amb la
col·laboració de di-

ferents entitats. Les obres
es poden presentar fins al
dia 31 de gener de 2013 a tra-
vés de l'adreça web www.

ufec.cat/concurs.
El jurat estarà presidit

pel president de la UFEC,
David Moner, un patró de la
Fundació Privada Catalana
per l'Esport, un membre de
FIATC Assegurances, un
crític d'art, tres artistes de
renom i representants de la
Fundació Privada Vila Ca-
sas, del Saló Internacional
del Còmic de Barcelona, de
l'Associació de Publicacio-
ns Periòdiques en Català,
de l'Associació Catalana de
Premsa Comarcal i dels dia-
ris esportius, com Mundo
Deportivo.Elveredicte esfa-
rà públic durant el mes de
juny del 2013 i se celebrarà
un acte públic de lliura-
ment delspremis quees con-
vocarà oportunament. A
més, es farà una exposició
de les obres seleccionades i
l'edició d'un catàleg B
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Finalitzades les competicions del Campionat
de Catalunya de pesca submarina, Xavier
Grancha (Club ACAS COSTA BRAVA de Sant
Feliu de Guíxols) s'ha proclamat campió
veterà. Grancha va sumar un total de 187,45
punts en els tres selectius disputats en el
Campionat de Catalunya absolut, dels quals va
guanyar el primer i es va saber mantenir fins a
la darrera prova. El campió va estar
acompanyat al podi per Dominique Girrés
(APS), segon amb 181,49, i Sergi Pérez (APS),
tercer amb 120,72 punts B
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n La segona jornada de la
Lliga Catalana de Divisió
d'Honor masculina, es va
disputar el cap de setmana
passat.

El CN Sabadell va supe-
rar al Pavelló Olímpic de la
Vall d'Hebron el conjunt lo-
cal per 0-3, sumant així la
segona victòria després de
l'aconseguida una setmana
abans a Les Naus davant el
Tarragona SPSP-2017.

Els homes d'Àngel Babio
encapçalenaixí la classifica-
ció de la competició amb 6
punts, tenint a tocar la con-
secució del primer títol en
joc de la temporada.

Els vallesans en tindran
prou amb sumar un punt
aquest dissabte, que rebran
com a locals el CE Roca-An-
dorra.

Els joves jugadors de Pa-
co Fernández encara no
s'han estrenat en competi-

ció i esperen sorprendre
l'equip vallesà en la darrera
jornada de la competició.

El CV Vall d'Hebron i el
T a r r a g o n a S P S P - 2 0 1 7
s'enfrontaran a Tarragona
amb l'objectiu de sumar la
segona victòria i esperar un
resultat positiu per tal

d'optar encara a la consecu-
ció de la Lliga Catalana de
Divisió d'Honor masculina.

Tots dos equips sumen
una victòria a Bac de Roda
davant el CE Roca-Andorra
i esperen sumar la segona
que els doni encara opcions
al triomf final B

La Lliga Catalana de Divisió d'Honor
masculina es decideix aquest dissabte

Oberta la participació dels concursos
internacionals de dibuix esportiu

Avià torna a ser l'epicentre del motor
català amb el Ral·lisprint Open

UFECtv

Xavier Grancha s'adjudica el
Campionat de Catalunya veterà

MOTOCICLISME

AUTOMOBILISME

La Júnior Davis Cup
es disputa al Reial Club
de Polo de Barcelona

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: el Campionat de
Catalunya de pista de ciclisme,
el Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona de futbol sala per
a disminuïts psíquics, el
Campionat de Catalunya de
Divisió d'Honor femenina
d'hoquei herba i el Concurs de
Salts Internacional d'hípica B

Castelldefels i Banyoles
són els escenaris
del Catalunya Rescue

L'equip Parés/Mena, guanyador de les 3 hores de resistència de Figueres

Avià, al Berguedà, ha tornat a ser l'epicentre del
motor català en acollir, el cap de setmana
passat, la 7a edició del Ral·lisprint Open d'Avià,
puntuable per al Campionat de Catalunya de
ral·lis, i amb un recorregut de 112 km, 42 dels
quals eren cronometrats, distribuïts en dos
trams: Puig-reig i Graugés. Jordi Gaig i Aleix
Astudillo van ser els dominadors de la prova,
seguits de Josep Maria Membrado i Josep
Ramon Ribolleda, que van finalitzar segons. El
podi el van completar Jesús Borrellas i Gerard
Sunyer amb la tercera posició B

TENNIS SALVAMENT I SOCORRISME
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MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 28 DE SETEMBRE DE 2012

El CN Sabadell només necessita un punt per proclamar-se campió
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El Reial Club de Polo de
Barcelona acull, des de dimarts
passat i fins diumenge, la fase
final de la Júnior Davis Cup i la
Júnior Fed Cup de tennis,
competicions que reuneixen les
millors seleccions sub 16 del
món. Un total de 21 països
estan representats al club
barceloní: 16 a la Júnior Davis
Cup, equivalent a juvenil de la
Copa Davis, i 16 en la Júnior
Fed Cup, que equival a la Copa
Federación femenina B

La Penya Motorista
Figueres va
organitzar, diumenge
passat, les 3 hores de
resistència del
Campionat Provincial
de Girona, en un
circuit de 5 km de
corda.

L'equip
Parés/Mena va ser
campió de la prova,
seguit de l'equip
Rallo/García, que a la
vegada van ser
primers en categoria
júnior. Joan Pedrero,
que va participar en
solitari, va completar
el podi amb la tercera
posició B

WWW.UFEC.CAT

Les poblacions de Castelldefels
i Banyoles acullen, aquest cap
de setmana, el Festival
Catalunya Rescue,
l'esdeveniment més
espectacular del salvament
esportiu del Mediterrani, on hi
participen els millors
socorristes d'Espanya i
d'Europa. Demà es disputaran
set proves a la platja de
Castelldefels, mentre que
diumenge la competició es
traslladarà al llac de Banyoles B


