
VELA

❖ Jordi Xammar i Joan Herp s’han
adjudicat l’or al Campionat del
Món juvenil de La Rochelle, on hi
van participar 179 regatistes, Pel
que fa a la categoria femenina, les
campiones van ser les franceses
Maelenn Lemaitre i Aloise Retor-
naz. 

La parella de regatistes cata-
lans es van convertir en els nous
campions del Món de 470 júnior
amb una segona posició a la Me-
dal Race. Xammar i Herp van man-
tenir el liderat general, entrant a
la Medal Race amb un estret avan-
tatge de 3 punts amb el segon i 6
amb el tercer.

Els catalans gaudeixen de grans
èxits junts, incloent el Mundial
ISAF Youth de 2010 i estar a la part
superior de la classificació als
mundials júnior de 420 al 2011. 

Pel que fa als germans Charles,
van tenir un molt bon inici a la sor-
tida i van acabar guanyant la Me-
dal Race, finalitzant en una fantàs-
tica 5a posició a la general.

Jordi Xammar i Joan Herp,
campions del món de 470 júnior

Jordi Xammar i Joan Herp amb la medalla d’or. Foto: Breschi / SRR
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En menys de dues setmanes, els
medallistes mundials júnior, junta-
ment amb molts dels altres equips
que han competit a La Rochelle,
es reuniran a Pwllhel i  (Regne
Unit) per posar-se en marxa per al
Campionat d'Europa Júnior 2013
de 470. 

En el cas de les noies, el podi el
van completar les ucraïneses Anna

www.ufec.cat

APNEA

Aleix Segura.

❖ Aleix Segura (Club ADAS Cavall-
demar) ha aconseguit la segona
posició en la prova d’apnea estàti-
ca masculina dels Jocs Mundials
CMAS.

En aquesta competició, que
s’ha disputat a Kazan (Rússia), Se-
gura ha pujat al podi en haver fet
una marca de 9 min 27 s. El seu
registre només l’ha superat el ser-
bi Branko Petrovic, que ha fet un
crono de 10 min 18 s, i que ha es-
tablert, amb ell, un nou rècord del
Món. El bronze va ser per al croa-
ta Goran Colak, amb un registre
de 9 min i 18 s.

Amb aquesta marca, l’apneista
català revalida les seves aspira-
cions al títol de campió del Món
en l’especialitat d’apnea estàtica,
del qual haurà de despenjar el
fins ara imbatut Petrovic. De fet,
Segura ja va aconseguir l’argent el
2011 en els Jocs Mundials CMAS,
que van tenir lloc a l’illa canària

de Tenerife.
Aquella fita i la resta de títols

que va aconseguir ara fa dos anys
van comportar que el català fos
considerat el millor esportista
masculí català i el millor esportis-
ta revelació del 2011 pel departa-
ment d’Apnea de la Federació Ca-
talana d’Activitats Subaquàtiques
(FECDAS). D’ençà aleshores, la se-
va progressió ha estat caracterit-
zada per la contínua superació.

El català Aleix Segura, medalla
d’argent en els Jocs Mundials CMAS

BOWLING TENPIN

❖ La Selecció Catalana femenina,
formada per  Sandra Torrents,
Cristina Sanz, Lia Mojarro, Rosa
Mas, Noelia Rastrero i Roser Ro-
mero, participaran al Campionat
del Món de bowling tenpin que se
celebra a Henderson – Nevada

(EUA) a partir de diumenge i fins
el 31 d’agost.

Un total de 72 equips, 36 feme-
nins i 36 masculins, es van classifi-
car per participar en aquest Cam-
pionat del Món 2013, 9 de la zona
americana, 15 de la zona europea i

La selecció catalana femenina participa en el mundial
12 de la zona asiàtica. En total hi
participaran 431 esportistes, 216
homes i 215 dones. Cal recordar
que l’equip català va aconseguir la
classificació en el Campionat d’Eu-
ropa 2012, celebrat a Tilburg (Paï-
sos Baixos) el juny de 2012.

Kyselova i Anastasiya Krasko, sego-
nes, i les alemanyes Nadine Bohm i
Karoline Gotzaer,  terceres. En
quarta posició van finalitzar les ca-
talanes Bàrbara Cornudella i Sara
López, que es van endur la victòria
de la Medal Race. Pel que fa a l’al-
tra tripulació catalana, formada
per Alba Bou i Julia Subirà, va fina-
litzar en la 13a posició.

ESCALADA ESPORTIVA

❖ Ramon Julián (GE Manlleu) va
ocupar la tercera posició en la se-
gona prova de la Copa del Món de
dificultat celebrada a Imst (Àus-
tria), el passat cap de setmana.

El japonès Sachi Amma i el local
Jakob Schubert van ocupar les
dues primeres posicions, mentre
que Ramonet, tot i la tercera posi-
ció, continua líder de la Copa del
Món. Els equipadors van muntar
una via molt llarga de recorregut,
passant per moltes preses de vo-
lums i predominant els llargs mo-
viments sobre presa petita. Se-

gons l’escalador català: "En
aquesta via vaig sortir molt tens,
no vaig poder escalar en cap mo-
ment fluid degut als llargs movi-
ments. En tota la via no m'hi vaig
sentir còmode, però, malgrat les
dificultats, les sensacions físiques
eren bones fins arribar a la part
final, on vaig caure en un llarg
moviment".

En categoria femenina, victòria
per a l'eslovena Mina Markovic, se-
guida de la japonesa Momoka Oda
i la coreana Jain Kim. La coreana,
per la seva banda, lidera la Copa.

Ramon Julián acaba tercer en la
segona prova de la copa del món


