
PITCH & PUTT

L’Open Catalunya arriba 
a la seva sisena edició
El camp del Pitch & 
Putt Papalús de Lloret 
de Mar acull, aquest 
cap de setmana, la si-
sena edició de l’Open 
Catalunya, competició 
del calendari de la Fe-
deració Internacional 
de Pitch & Putt (FIPPA), 
i de la qual UFECtv 
n’oferirà properament 
un reportatge al seu 
web (www.ufec.tv). 
En aquest Open hi par-
ticiparan un total de 
126 jugadors i jugado-
res d’Irlanda, Suïssa, 
Holanda, Noruega, An-
dorra, Galícia i Catalun-
ya. Motivat per l’alta inscripció de jugadors internacionals es 
va canviar el format per a poder permetre la màxima participa-
ció. La majoria de jugadors catalans van jugar una fase prèvia 
per a classificar-se. Dels 45 catalans destaca la presència 
de Fernando Canó, vigent campió del món individual, Marçal 
Moré, guanyador de l’Open Catalunya 2011, Daniel Giménez, 
guanyador de l’Open d’Andorra 2011 i Marc Lloret i Antonio 
Penalva, preseleccionats per a la Copa del Món que tindrà 
lloc a l’agost a Irlanda. 
La competició es jugarà a 3 voltes, a un total de 54 forats, 
dels quals 36 es disputaran dissabte i els darrers 18 diu-
menge. La competició es disputa amb normes internacionals, 
tres pals i un recorregut màxim de 1.200 metres i forats de 
com a molt 90 metres. 
A més de la categoria absoluta, l’Open també tindrà premis 
per a la categoria sènior, femenina i juvenil.

Nova convocatòria de les Beques 
RACC de Promovelocitat 2012

MOTOCICLISME

D
e La Federació Cata-
lana de Motociclisme 
(FCM) convoca de nou 
el procés de selecció 
per a les Beques RACC 

de Promovelocitat 2012, destinada 
a aquells joves d’entre 6 i 9 anys 
que vulguin iniciar-se en el motoci-
clisme de velocitat. 

Les Beques RACC signifiquen 
una promoció que ofereix totes 
les eines necessàries per a poder 
competir a la Copa Catalana de 
Promovelocitat: des de la cessió 
o adquisició de la moto, passant 
per cursos de formació fins a la 
indumentària exigida per córrer el 
campionat i les inscripcions a totes 
les curses. Les beques represen-
ten unes ajudes econòmiques i de 
material amb l’objectiu de facilitar 
l’inici dels joves pilots al món de 
la competició, sense que el cost 
econòmic suposi un inconvenient 
insalvable.

Les categories on podran pren-
dre part aquesta temporada els pi-
lots que s’apuntin a la selecció de 

beques són: PromoRACC 50, per a 
nens d’entre 7 i 9 anys, i Iniciació 
RACC de minimotos, destinada a 
pilots de 6 a 7 anys.

Per participar a les Beques 
RACC de Promovelocitat 2012, cal 
fer la reserva de la plaça a la FCM, 
per telèfon o bé per correu elec-
trònic (93 415 11 84 - premsa@
fcm.net), fins tres dies abans de la 
jornada gratuïta de selecció, fixada 
per dissabte 31 de març.

Des de fa 8 anys, la FCM està 
al costat d’aquesta promoció es-
pecial que dóna la benvinguda a 
la Copa Catalana de Promoveloci-
tat. Una manera senzilla i factible 
d’accedir a un dels campionats de 
més qualitat a tot el món i que ha 
servit per impulsar la carrera espor-
tiva de pilots que han seguit progre-
ssant fins a arribar al Campionat 
d’Espanya de Velocitat (CEV) o fins 
i tot al Mundial de velocitat. 

La jornada de selecció s’efectuarà el dissabte 31 de març

Aleix Segura s’imposa al Trofeu ADAS CAVALLDEMAR
APNEA

El Trofeu ADAS CAVALLDEMAR va 
iniciar la temporada d’apnea en 
les modalitats d’estàtica i dinà-
mica a la piscina Sant Martí del 
Complex Esportiu Municipal La 
Verneda de Barcelona, organit-
zat pel Club Esportiu subaquàtic 
ADAS CAVALLDEMAR. 
A apnea estàtica, la victòria va 
ser per a Aleix Segura (CAVALLDE-
MAR) amb un temps de 7 min 32 
s. El van seguir a la classificació 
Óscar López (ACAS COSTA BRA-

VA), segon, Luis Martínez (CAVA-
LLDEMAR), tercer, Jorge Marcos 
(CAVALLDEMAR), quart i Sergi Ber-
nat (SKAPHOS), cinquè. 
Pel que fa a la prova d’apnea 
dinàmica, Segura es va tornar a 
imposar amb 201 m 50 cm. Luis 
Martinez i Óscar López van com-
pletar el podi amb la segona i la 
tercera posició respectivament, 
mentre que Mara Torrealba (ACAS 
COSTA BRAVA) va ser quarta i Jor-
ge Marcos, cinquè. 

ZONA UFEC
PROGRAMACIÓ:
El canal de televisió Esport3 emetrà avui un nou programa de Zona UFEC. S’hi podran veure 
els següents reportatges: la prova de la Copa del Món de telemarc a Espot, el Torneig de 
Seleccions Autonòmiques minis de bàsquet i Javi Gómez i Rubén López, gimnastes catalans 
d’artística que participaran als Jocs Olímpics de Londres 2012. Es pot consultar l’horari 
d’emissió al web d’Esport3 (www.esport3.cat).

El genet d’origen basc i fede-
rat de la Federació Catalana 
d’Hípica, Jesús Garmendia, va 
ser el protagonista del concurs 
Nacional celebrat diumenge 
passat al RC Polo de Barce-
lona, després d’aconseguir 
el triomf en el Gran Premi del 
CSN2*. Van completar el podi 
Blanca Gil, segona, i Blai Ca-
pdevila, tercer. Pel que fa a la 

Jesús Garmendia 
torna a conquerir un 
CSN2* del RC Polo

HÍPICA

prova d’1.30 m, la victòria va 
ser per a la barcelonina Aina 
Sucrana.
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