
TRIATLÓ

❖ La Federación Española de Tria-
tlón va designar, aquest any, la Cha-
llenge Costa Barcelona – Maresme
com a seu per acollir el Campionat
d’Espanya de triatló de llarga dis-
tància individual i per clubs. 

La exigent distància ironman va
portar, diumenge passat, els parti-
cipants a fer front a 3.800 m de na-
tació a mar obert, seguits de 180
km de ciclisme de carretera per
acabar amb una cur-
sa a peu, completant
la mítica distància de
la marató (42.195 m).

Grans resultats
dels catalans

Els triatletes cata-
lans van obtenir uns
resultats molts desta-
cats, com és el cas de
Miquel Blanchart
(Club Natació Sabadell), assolint el
Campionat d’Espanya absolut des-
près de 8 h 23 min 16 s. Així mateix,
en el prestigiós top ten van finalit-
zar altres catalans com Jose Luis
Cano (Centre Natació Mataró), que

Miquel Blanchart és el nou campió d’Espanya
absolut de llarga distància
La Challenge Costa Barcelona Maresme va acollir el campionat estatal
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va ser tercer absolut, Carlos López
(Club Triatló Sabadell), quart abso-
lut i Enric Gussinyer (Club Natació
Olot), setè absolut. Per equips, cal
destacar el tercer lloc del Club Na-
tació Prat-triatló.

Pel que fa a la vessant femenina,
meritòria tercera plaça absoluta
per a la triatleta local Anna Rovira,
liderant  la victòria del campionat
per equips del seu club, el Team Ca-

lella Triatlhon.

Primers per
grups d’edat

Dins de la catego-
ria de grups d’edats
cal destacar els pri-
mers llocs d’Albert
Juncosa (CE Triatlón
BCN) en 30-34 anys,
Thomas Rhode (CE
where is the limit)

en 35-39 anys, Xavier Montesinos
(Club VO2) en 40-44 anys, Gustau
Raluy (Triathelite) en 50-54 anys,
Josep Lluís Aran (Club Natació Cata-
lunya) en 60-64 anys i Joan Cortès
(Triatló Jovent 79) en 65-69 anys.
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AUTOMOBILISME

❖ El mític Rallye Villa de Lla-
nes,  que el  cap de setmana
passat va arribar a la seva 36a
edició, va comptar amb la par-
ticipació de l’Equip FCA Com-
petició, amb Dani Oliveras i
Robert Masó, un projecte amb
el qual hi col•labora la Unió de
Federacions Esportives de Ca-
talunya.  

Per aquesta ocasió Dani Oli-
veras deixava la seva Ossa Ofi-
cial del Mundial de Trial i l’Ibiza
del Campionat de Catalunya de
ral•lis per tal de disputar la se-
va primera cursa del Campionat
d’Espanya de ral•lis d’asfalt.

La cursa es va iniciar dissab-

te amb dos primers trams. A la
segona passada, Oliveras i Masó
van progressar ràpidament arri-
bant al reagrupament del mig-
dia en 11a posició dins de la Co-
pa Suzuki. Ja a la tarda, l’Equip
FCA Competició va finalitzar la
3a secció en la 9a posició.

A l’última secció, els pilots
catalans es van aplicar de va-
lent per aconseguir un quart
escratx ,  f ina l i t zant  en  una
meritòria 8a posició final dins
la  Copa Suzuki .  La  propera
cursa serà el Rallye Comuni-
dad de Madrid, que se cele-
brarà l’últim cap de setmana
de novembre.

L’Equip FCA Competició
acaba vuitè al Rallye
Villa de Llanes

TIR OLÍMPIC

❖ En les galeries que per a tir
amb armes d’aire comprimit tenen
les instal•lacions de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya a
Mollet del Vallés, i organitzat per
la Federació Catalana de Tir Olím-
pic, es va celebrar el Trofeu Gene-
ralitat 2012 de l’especialitat de
pistola d’aire velocitat. Els guan-

yadors en les diferents categories
van ser Genis Segura (Club de Tir
Esportiu Barcelona) en sènior, An-
toni Rueda (Club de Tir Esportiu
Barcelona) en veterans, Joaquim
Delgado (Club de Tir Esportiu Bar-
celona) en júnior masculí i Sigrid
Segura (Club de Tir Esportiu Bar-
celona) en dames.

Proclamats els guanyadors del
trofeu Generalitat de pistola
d’aire velocitat

UFECTV
Properes
emissions

• 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.

• El Concurs de Salts
Internacional d’hípica.

PESCA SUBMARINA
Manuel Gálvez
guanya el trofeu
Costa Daurada 

Manuel Gálvez (SES de
TARRAGONA) va ser el
guanyador del Trofeu Reus
Costa Daurada de pesca
submarina modalitat
Interclubs Individual,
organitzat pel club SEDES a
Salou. Gálvez va aconseguir
un total de 20 peces i
14.155 punts. El van seguir
Jesús Santamaría (CASEP)
amb 5 peces i 5.710 punts, i
Jordi Reverte (SES) amb 7
peces i 5.520 punts, segon i
tercer respectivament.

TRIATLÓ
Francesc Godoy i
Ma Saleta Castro,
guanyadors a
Berga

La segona edició del triatló
de Berga es va disputar
diumenge passat sota el
format de la mitja
distància: 1.900 m de
natació al pantà de la
Baells, 90 km de ciclisme
de carretera i 21 km de
cursa a peu. Francesc
Godoy (CN Barcelona) y la
gallega Ma Saleta Castro
van ser els guanyadors. Els
van acompanya al podi
Marcel Zamora (CN
Barcelona) i Álvaro
Velázquez en categoria
masculina i Dolça Ollé (CN
Reus Ploms) i Pilar Rus en
femenina.

BREUS

En fèmines també van aconseguir
el primer lloc Laura Garcia (Club
Natació Banyoles) en 25-29 anys i
Montse Clavero (Club Natació Reus
Ploms) en 55-59 anys.

En la segona posició van finalit-
zar Arnau Pericas (Unió Ciclista Les
Franqueses) en 20-24 anys, Jordi
Uro (Club Triatló Lluçanès) en 25-
29 anys i Xavier Padrós (Club Nata-
ció Vic-etb) en 40-44 anys. Pel que
fa a les dones, Sandra Vicente
(Club Triatló Sant Joan de les Aba-
desses), Sílvia Serra (Team Calella
Triatlhon) en 35-39 anys i Ma Mar
Bonilla (Team Calella Triatlhon)
també van ser segones.

Per  ú l t im,  Sergi  Rodr íguez
(Club Triatló Vallirana) en 20-24
anys, Vicenç Castellà (CE Triatlón
BCN) en 25-29 anys, Toni Pallares
(Club Triatló Vallirana) en 35-39
anys i Carles Mitja (Bik3fish) en
55-59 anys categoria masculina i
Cristina Sauleda (Team Calella
Triatlhon) en 40-44 anys i Neus
Pujol (Team Calella Triatlhon) en
45-49 anys categoria femenina,
van ser tercers.

En categoria
femenina, la
local Anna
Rovira va

finalitzar tercera

El sabadellenc Miquel Blanchart,
campió d’Espanya absolut. Foto: Àngel
Viñeta.


