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n El CN Sant Andreu es va
proclamar, aquest cap de
setmana passat, campió de
Catalunyade NatacióAbso-
lut. El Campionat de Cata-
lunya de Natació Absolut
Open es va celebrar a Te-
rrassa i també va ser una
prova del Circuit Català de
Trofeus de Natació, el Tro-
feu Ciutat de Terrassa Me-
morial Jaume Cardellach.
UFECtv ofereix un repor-
tatge del campionat al seu
portal web (www.ufec.tv).

El CN Sant Andreu va
ser campió amb 2.551
punts, segon va quedar el
CN Sabadell amb 2.288 i ter-
cer, el CE Mediterrani amb
2.208,5 punts.

Pel que fa a la classifica-
ció dels nedadors segons la
puntuació FINA, emmarca-
da dins el Trofeu Ciutat de
Terrassa, els guanyadors
van ser Melanie Costa i An-
tonio Arroyo; en segon lloc
van quedar Clàudia Dasca i
Marc Sánchez; en tercera
posició, Aschwin Wilde-
boer i Hannah Miley; quar-
ts van ser Marina Garcia i

Víctor Goicoechea; cin-
quens,Patricia Castroi Ma-
tias Aguilera; sisens, Erika
Villaécija i Juanmi Rando;
setens, Ekaterina Avramo-
va i Fernando Morillas; i
vuitens, Jimena Pérez i Ye-
rai Lebon.

L'Open va repartir altres
premis, com els de veloci-
tat. En aquest sentit, Albert
Puig i Alena Popchanka
van ser els guanyadors dels
50 papallona; Aschwin Wil-
deboer i Ekaterina Avra-
mova, dels 50 esquena;
JuanmiRando iMarta Gon-
zález, dels 50 lliures; i Mari-
na Garcia i Fernando Mori-
llas, dels 50 braça.

Grans actuacions
Amb tot, la competició va
estar plena de grans actua-
cions com les 15 proves que
va nedar l'escocesa Han-
nah Miley, aconseguint 11
medalles, o les 5 medalles

d'or de Melanie Costa en
100, 200, 400, 800 lliures i 200
esquena, fent el rècord del
campionat en els 100 lliures
amb un temps de 55.98.

Marina, molt bé
Qui també va entrar al club
exclusiu dels cinc podis en
aquest Open de Catalunya
va ser Albert Puig, amb 4
medalles d'or en 200 estils,
50, 100 i 200 papallona i una
plata en 200 m lliures. Clàu-
dia Dasca també va aconse-
guir 5 medalles, or en els
1.500 lliures amb una mar-
ca de 16.29.07 que també va
ser rècord del campionat, 2
plates en 400 estils i 800 lliu-
res i dos bronzes en 200 lliu-
res i 200 estils.

Marina Garcia també va
tenir una gran actuació, ja
que va vèncer en totes les
proves de braça 50, 100 i 200
i es va endur la medalla de
plata en els 200 estils B

Després del seu triomf a la prova gran de la
primera jornada, el genet lleidatà Marc
Boncompte va rematar la jugada amb la seva
victòria al Gran Premi del CSN 2*, disputat
durant tres jornades al Real Club de Polo de
Barcelona. A lloms d'”Annel Z de Champion”
va batre el crono imposant-se en el desempat
a Cristina Buti, que muntava “Matyss de
l'Aubrée”. La tercera plaça d'aquesta prova,
que va comptar amb la participació de 31
binomis, va ser per a l'amazona del club
barceloní Virginia Graells amb “Midnight Z” B

NATACIÓ

Nicolás Bujons, millor debutant
del Campionat de Catalunya

CN Sant Andreu, campió de
Catalunya en un gran Open

UFECtv

Marc Boncompte arrasa en el Gran
Premi del CSN 2* del RC de Polo

PESCA SUBMARINA

Xavier Peral, en la fase
final del World Junior
Circuit de la ITTF

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: el Campionat de
Catalunya absolut i sub-15 de
bàdminton, el Trofeu Ciutat de
Badalona de futbol americà, el
Campionat de Catalunya Open
de natació disputat a Terrasssa
i també el Campionat de
Catalunya juvenil masculí
d'hoquei sala B

Victòria del Team TDI
a l'estrena de la
Copa Catalunya de
resistència off-road

Laura Redondo iguala el rècord d'Espanya de martell amb 69,59 metres

Nicolás Bujons, del club CAS Marman de
Barcelona, ha estat el millor debutant del
Campionat de Catalunya de pesca submarina
2012. Bujons ha sobresortit entre el total de 47
debutants que hi han participat en aconseguir
163,73 punts , suma dels coeficients de les tres
competicions realitzades: Pota Blava CASEP,
Trofeu Debutants Skaphos i Ciutat de Tarragona
SES. El segon classificat ha estat Òscar Quirós, del
club CEPS Mataró amb 119,69 punts, mentre
que Jordi Pereira (SES), amb 108,07 punts, ha
estat el tercer a pujar al podi B
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Laura Redondo, atleta del
FCB, va igualar el rècord
d'Espanya de llançament de
martell amb una marca de
69,59 metres durant la
celebració del Critèrium de
Llançaments d'Hivern,
celebrat diumenge passat a
l'Estadi Joan Serrahima de
Barcelona.

La barcelonina va realitzar
aquest registre dues
vegades i iguala així el
rècord que té la tarragonina
Berta Castells des de la
temporada passada i que
representa la mínima B per
al Mundial 2013 de
Moscou B FOTO: J.J. VICO

CN Sant Andreu, CN Sabadell i CE Mediterrani van ser els clubs que van pujar al podi a Terrassa
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El palista del CN Mataró Quadis
Xavier Peral participa, des d'avui
divendres i fins diumenge, en la
fase final del World Junior
Circuit de la ITTF de tennis
taula, que es durà a terme a
Guatemala.

La bona actuació de Peral en
els tornejos d'Algèria i Tunísia li
van permetre aconseguir el seu
bitllet per a les finals del país
centreamericà.

El palista català va finalitzar el
circuit en la vintena posició d'un
total de 446 jugadors
participants B

El Circuit del Serral de la
Verdolaga va acollir, diumenge,
passat, la primera prova de la
Copa de Catalunya de
Resistència Off-road 2013,
organitzada per l'escuderia
Potarrojos Competició.

Aquesta prova
d'automobilisme va comptar
amb 21 inscrits que havien de
rodar durant 3 hores al circuit.
L'Equip Team TDI va ser el
guanyador, seguit del Gomo
Competició i el Tresina Sport,
respectivament B

WWW.UFEC.CAT

La internacional escocesa Hannah Miley va assolir
11 medalles en les 15 proves en què va participar

Melanie Costa, Albert Puig i Clàudia Dasca van pujar 5 vegades al podi


