
GIMNÀSTICA AERÒBICA

32 EL 9 ESPORTIU. DISSABTE, 21 D’ABRIL DEL 2012 UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA

❖ El Pavelló Municipal d’Esports de
Santa Margarida i Els Monjos va aco-
llir, diumenge passat, el Campionat
de Catalunya de gimnàstica aeròbica,
juntament amb la se-
gona fase de la Copa
Catalana i el Campio-
nat en edat escolar.
Aquest esdeveniment
va ser un èxit amb la
realització de més de
60 exercicis de les di-
verses categories entre
individual masculí, in-
dividual femení, pare-
lles, trios i grups. El
Club d’Esports Base
Olèrdola va col·laborar
en l’organització d’aquest campionat,
facilitant l’ús del pavelló en el marc
incomparable de la comarca del Pe-
nedès i presentant l’exhibició dels
seus gimnastes de 3 a 5 anys que va
fer les delícies del públic.

Incorporació de nous clubs
En aquests campionats cal destacar
la incorporació de dos clubs nous en
aquesta especialitat de la gimnàstica,
com són l’Associació Esportiva Sant
Andreu de la Barca i el Club Gimnàs-
tica La Mina Gervasio Deferr. A més
va haver-hi un increment de gimnas-
tes inscrits del Club Gimnàstica Artís-
tica l’Hospitalet, el Club Gimnàstic
Sant Boi, el Club Esportiu Cosmaster i

el Club EB Olèrdola. Les actuacions
de les categories infantil i aleví van
destacar per la millora en l’execució
dels exercicis, mentre que en catego-

ria júnior la progressió
es va apreciar a nivell
artístic i de dificultat. 

Pel que fa al Cam-
pionat de Catalunya,
en categoria sènior
Ivan Parejo es va pro-
clamar campió de Ca-
talunya individual mas-
culí, revalidant aquest
títol que posseeix des
de fa anys. Parejo tam-
bé va guanyar el cam-
pionat per parelles jun-

tament amb Alexandra Torres, amb-
dós gimnastes pertanyents al CG La
Mina Gervasio Deferr i membres de
les seleccions catalana i espanyola.
La campiona individual femenina va
ser Alba Grayston, també de La Mina.
Tots ells van rebre la Medalla de la
Unió de Federacions Esportives de
Catalunya i el Trofeu de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat.

Romero, doble campió
En categoria júnior, Adso Romero en
individual masculí i amb Núria Juan
per parelles, ambdós de l’AE St. An-
dreu de la Barca, es van adjudicar el
primer lloc. Anna Serra, de la Mina,
va ser la campiona individual femeni-
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na mentre que la parella formada
per Lidia Martínez i Sophie Guinjoan,
i Ana Sedano a l’individual femení
van aconseguir el primer lloc en ca-
tegoria infantil. Ruben Pino, del CG
Sant Boi, va ser el campió aleví. La
competició es va completar amb l’ex-
hibició de Pedro Cabañas, de la Fede-
ració Extremenya, membre també de
l’equip espanyol. 

Aquesta setmana, Ivan Parejo es
desplaça al Japò per participar en la
prestigiosa Suzuki World Cup, i a pri-
mers de maig tindrà lloc a Saragossa
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❖ El campionat de Catalunya 2012
s’inicia aquest cap de setmana amb el
sisè Medes d’Or, que es disputa a l’Es-
tartit, i amb un reglament nou adap-
tat a l’era digital de la fotografia. 

Amb aquest nou reglament es re-
dueix el nombre de fotos que es pre-
senten al jurat per a la puntuació de la
qualitat, però es manté l’esperit de
poder presentar totes les fotos captu-
rades de peixos vius amb la càmera.

Els coeficients de dificultat 2 (difícil)
i 1,5 i 1 (fàcil de fotografiar) assignats
a les espècies seran dinàmics, és a dir
que informàticament es podran deter-
minar el nombre de peixos de cada
espècie fotografiats entre tots els par-
ticipants i així saber la dificultat real

Tret de sortida per al campionat de Catalunya amb un nou reglament

El Campionat de Catalunya s’inaugura amb el sisè Medes d’Or.

el Campionat d’Espanya, on partici-
paran els esportistes classificats en
aquest Campionat de Catalunya. 

Podeu veure el reportatge d’a-
questa notícia a www.ufec.tv.

Ivan Parejo revalida a Santa Margarida
i els Monjos el títol de campió de Catalunya
Alba Grayston va ser la guanyadora en categoria femenina

Ivan Parejo participarà aquesta setmana a la Suzuki World Cup al Japó.

atribuïda en la zona de competició.
També es complementa amb un

reglament més estricte orientat a la
qualitat de les fotos i es penalitzarà
les fotografies que no reuneixen la
qualitat suficient, tendint a que l’es-
pècie seleccionada ha de ser el motiu
principal de la fotografia.

Aquesta modalitat esportiva sub-
aquàtica cada vegada augmenta més
els seus adeptes en combinar les
capbussades a pulmó lliure, el domi-
ni de la fotografia, l’augment dels co-
neixements biològics marins, el co-
neixement de noves espècies de pei-
xos i l’aprenentatge de les tècniques
de pesca necessàries per obtenir una
bona captura fotogràfica.

Aquests
campionats
van tenir la

participació de
dos nous clubs

ESCALADA
ESPORTIVA

La copa d’Espanya de
dificultat es trasllada
a Tortosa
❖ En el mateix escenari on el pas-
sat cap de setmana es va celebrar
el Campionat de Catalunya de difi-
cultat, el rocòdrom municipal de
Tortosa, es disputa, avui i demà, la
segona prova de la Copa d’Espan-
ya de dificultat de la Federación
Española de Deportes de Montaña
y Escalada.

Els escaladors de la Selecció
Catalana d’escalada esportiva de
la Federació d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya, encapçalats
per Ramon Julián (GE Manlleu) i
Helena Alemán (CM Sant Llorenç),
vencedors de la primera cita de la
Copa a Múrcia, juntament amb la
resta dels seus esportistes en to-
tes les categories, dirimiran les
seves forces amb la resta d’escala-
dors de l’Estat en dues jornades
que es preveuen intenses i emo-
cionants. 

Avui competiran els esportistes
de categoria absoluta masculina i
femenina i demà els juvenils:
sub’16, sub’18 i sub’20.

ESGRIMA
C. Garcia i R. Garcia-
Alcorriz, proclamats
campions de
Catalunya de floret
infantil

❖ El floret ja té els seus cam-
pions de Catalunya menors de
15 anys de la temporada 2011-
2012. Cristina Garcia va ser la
millor en categoria femenina, i
Roger Garcia-Alcorriz en mascu-
lina, tots dos de la Sala d’Armes
Montjuic (SAM). Els equips cam-
pions de Catalunya van ser el
Club d’Esgrima Gimnàs Llenas
de noies i el SAM de nois. Els
subcampions van ser Josep Fi-
gueras (SAM) i Berta Cutchet
(Gimnàs Llenas) en categoria
masculina i femenina respecti-
vament; mentre que el podi de
nois el van completar Xavier
Vea (Gimnàs Llenas) i Alfonso
Brandin (SAM) i el de noies Ma-
rina Ojeda (SAM) i Anna Comas
(Gimnàs Llenas) amb la tercera
posició.


