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n Després de dues jornades
esportives de pesca subma-
rina a l'Hospitalet de l'In-
fant, Xavier Blanco (SPAS
Mataró) es va proclamar, el
cap de setmana passat, cam-
piódeCatalunya enlamoda-
litat individual.

Eloy Martínez (SES Ta-
rragona) en va ser el sub-
campió. Tots dos seran els
representants catalans en
e l p r o p e r c a m p i o n a t
d'Espanya de pesca subma-
rina a Cadis. Juan Clemen-
te (APS Barcelona) va ser el
tercer classificat, a més de
pescar la peça major de la
final, un sard imperial de 3

kg 120 gr.
Els participants van pes-

car durant cinc hores en ca-
da mànega i tenien una em-
barcació per fer canvis de
zona i buscar la millor cap-
tura. Perpreparar la compe-
tició, la majoria dels espor-
tistes van estar durant set-
manes inspeccionant la zo-
na de competició.

Del resultant de les 5 pro-
ves del campionat, en què
van participar 65 esportis-
tes, Xavi Blanco també es
va proclamar campió de Ca-
talunya per major nombre
de peces capturades, amb 81
peces vàlides, i Eloy Martí-

nezva ser elcampió de Cata-
lunya de peça major, amb
un mero de 3 kg 870 gr pes-
cat a Tamariu.

Les captures es van lliu-
rar a Càritas de l'Hospitalet
de l'Infant, tractant-se així
d'una pesca esportiva benè-
fica i social B

PESCA SUBMARINA

La 46a edició del Gran Premi Hexagonal Lotusse
2012 va finalitzar dissabte passat al Real Club de
Golf El Prat amb la victòria de l'equip format per
Jordi Palomeras, Xavier Esteve, Jon Blanc i Óscar
Julia. En segon lloc, es va situar l'equip de Jose
M. Puig-Dòria, Eduardo Menen, Eugenia
Yakovtseva i Pablo Torres; i en tercer, l'equip de
Gabriel Soler, Joan Girbau, Lluís Rojas i Lluís
Girbau. Els conjunts de Palomeras i Puig-Dòria
jugaran al juliol la Copa FCG Masters amb els
guanyadors del Quadrangular, Interclubs i
Pentagonal B

UFEC

n La Secretaria General de
l'Esport i la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalu-
nya (UFEC) han signat avui
un conveni de col·laboració
per tal que la UFEC avanci a
lesfederacions queho dema-
nin part de la subvenció as-
signada pel Govern.

La formalització d'aquest

marcdecol·laboracióha tin-
gut lloc a la seu del Consell
Català de l'Esport, a Esplu-
gues de Llobregat, amb la
signatura del conveni per
part del secretari general de
l'Esport i president del Con-
sell Català de l'Esport, Ivan
Tibau, i el president de la
Unió de Federacions Espor-

tives de Catalunya, David
Moner.

D'aquesta manera, la
Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya podrà
avançar a cada federació
fins a un 25% del total de la
subvenció que li hagi conce-
dit la Secretaria General de
l'Esport B

Xavi Blanco es proclama campió

Els participants del Català de trial
4x4 avancen posicions a Seva

UFECTV

Conveni per ajudar a la
viabilitat de les federacions

L'equip de Jordi Palomeras
s'adjudica l'Hexagonal Lotusse

AUTOMOBILISME

La pista olímpica
del Polo torna a ser
l'escenari d'un CSN2*

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: el Campionat de
Catalunya aleví d'handbol, el
Campionat de Catalunya
absolut d'esgrima, les finals
nacionals de corfbol i el
Campionat de Catalunya de
rem olímpic B

El Barcelona USSSA
Campus comptarà amb
quatre grans figures

El millor futbol i futbol sala català es juga a Martorell

Seva va acollir la quarta prova del Campionat de
Catalunya de trial 4x4, a càrrec del Grup 4X4
d'Osona, i que suposava la 180a prova
organitzada pel club des de 1986. En categoria
iniciació, Pol Alsina (Nissan Patrol GR) va ser el
primer, Adrià Gonzàlez (Suzuki), el segon, i Jordi
Romea (Range Rover V8), el tercer. Pep Autet
(Range Rover V8) va ser el millor en la categoria
de sèries millorats, Xavier Bargalló (Land Rover
Defender 90) va ser segon, i Sebastià Mas
(Range Rover V8), tercer. A Maxi Sèries, Jaume
Pi va ser el campió B

HÍPICA BEISBOL

FUTBOL

GOLF

CAT

Programació a UFECtv:

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 15 DE JUNY DE 2012

David Moner i Ivan Tibau en la signatura del conveni de col·laboració entre la UFEC i la Secretaria
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El Real Club de Polo de
Barcelona acull, aquest cap de
setmana a la seva pista
olímpica, un nou Concurs de
Salts Nacional 2*, una prova de
molt bon nivell.

S'hi espera la participació de
180 cavalls i d'uns 90 genets i
amazones de tot Catalunya.

Destacan la participació de
gent com Primitivo Nieves,
Xavier Cebrià, Diana Piera,
Miriam García-Amado, Jesús
Garmendia, Virginia Graells,
Blai Capdevila o Eugenio
Corell B

Tercera Festa del Futbol
Català, des d'avui i fins
diumenge. S'hi jugaran
les finals dels
Campionats de
Catalunya de futbol i les
de la Copa Catalunya de
futbol sala, a més de les
fases prèvies dels
Campionats de
Catalunya benjamí i
aleví. El president de la
FC de Futbol, Andreu
Subies, i el primer
tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de
Martorell, Xavier
Fonollosa, van
presentar la festa B

WWW.UFEC.CAT

El Barcelona USSSA Campus,
dirigit a nois i noies d'entre 10 i
18 anys, tindrà lloc els propers
2, 3 i 4 de setembre al camp de
beisbol Carlos Pérez de Rozas.

Comptarà amb la presència
de quatre estrelles que van
jugar en el seu temps a la
prestigiosa Major League
Baseball: Michael Tucker,
Charles Johnson, Jeffrey
Hammonds i Luis Alicea.

Per a més informació i
també per formalitzar
inscripcions, aquest web:
www.fcbs.cat B


