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n L'equip format per Sergi
Caballeria, Xavier Blanco i
Roger Amat, del club SPAS
Mataró, es va adjudicar,
aquest passat cap de setma-
na a Llançà, el Campionat
de Catalunya per equips
2012. En aquesta competició
es varen inscriure clubs
d'arreu de Catalunya: APS
(1 equip), CASEP (1 equip),
ACASCB (1 equip), SES (1
e q u i p ) , S K A P H O S ( 3
equips), GEAS (1 equip) i
SPAS (2 equips).

Les captures varen ser
molt variades,però van con-
sistir, sobretot, en tords ne-
gres, sards i llísseres. Desta-
car la peça major, un mero
de 4.245 grams pescat per
l'equip de l'ACAS CostaBra-
va, format per David Palo-
mo, Joan Ramírez i David

Gelada.
Els primers llocs de la

classificació van quedar en
el següent ordre: l'SPAS
campió, 15 peces i 22.950
punts; l'SKAPHOS format
per Enrique Ruiz, Jordi Mo-
rancho i Jordi Peralta, 13
peces i 19.520 punts; l'ACAS
Costa, 7 peces i 17.470 punts;
l'SPAS format per Xavier

Martínez, Jaume Raventós
i David Garrés, 11 peces i
16.735 punts; i l'SKAPHOS,
amb 7 peces i 10.435 punts.

L' SPAS i l'SKAPHOS se-
ran els equips i clubs que
representaran Catalunya
en el Campionat d'Espanya
d'Equips de pesca submari-
na que es disputarà el 14
d'octubre a Mallorca B

PESCA SUBMARINA

Sabiñánigo (Osca) va acollir, el cap de setmana
passat, el 31è Campionat d'Espanya de caça
Sant Hubert 2012. La gironina Eva Rius va
revalidar el títol de campiona, mentre que la
lleidatana Marta Giménez va aconseguir el
tercer lloc. El també català Raul Borrella va
acabar en setè lloc. El lliurament de trofeus va
estar presidit per l'alcalde de Sabiñánigo, Jesús
Lasierra, el president de la Sociedad de
Cazadores de Sabiñánigo, Ángel Fernández, i pel
vicepresident de Mutuasport i president de la
Federació Catalana, Paco Piera B

BITLLES CATALANES

n Les pistes de la plaça de la
Pau de Cervera acolliran,
aquest diumenge a partir de
les onze del matí, la quarta
edició del Gran Premi Cata-
lunya de bitlles catalanes,
organitzat pel CB Ametllers
i la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling.

A més del club amfitrió,
hi participaran el CBC Llo-
friu, campió de Catalunya i
de la Copa Generalitat 2012,
la selecció catalana absolu-
ta i la selecció catalana
sub-25.

La selecció absoluta esta-
rà formada pels tres pri-
mers homes i les tres prime-
res dones classificats en el
passatCampionat de Catalu-
nya individual: Antonio Ve-
lasco (Llofriu), Lluís Tolosa
(Vallverd), Dionisio Carre-
ra (los del Huerto), Ascen-

sión Hidalgo (St. Llorenç la
Mola), Anna Maria Suñé
(Ametllers) i ClaraSolé (Siu-
ranenc d'Horta).

Formaran la selecció
sub-25 els quatre nois i
noiesquevan disputarlaCo-
pa Intercontinental a El Sal-

vador: Gerard Albiol (la Ga-
lera), Sergi Arqués (Delte-
bre), Mariona Llorens (Pe-
nya del Bistec), i Marta Solé
(Siuranenc d'Horta), acom-
panyats de Jordi Santama-
ria (Ponts) i Júlia Aymerich
(Torrent) B

SPAS Mataró, campió de Catalunya per equips

La pilota catalana rememora
demà la seva participació olímpica

UFECtv

Ametllers, Llofriu i la selecció
catalana, en el GP Catalunya

Eva Rius revalida el Campionat
d'Espanya de Sant Hubert

VOLEIBOL

PILOTA

Celebrada la primera
concentració de velocitat
sobre pista curta

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: el Campionat de
Catalunya de clàssiques d'esquí
nàutic, la darrera jornada del
Campionat de Catalunya per
equips de pitch & putt, el
Catalonia Open de dards i Jordi
Cubiro, jove promesa del tir
amb arc català B

Quatre esportistes
catalans, convocats a
la concentració de la
Federació Espanyola

El 9è Torneig Internacional de Sant Cugat arrenca amb una participació rècord

Coincidint amb els 20 anys dels Jocs Olímpics de
Barcelona 92, la pilota catalana recordarà,
demà, l'última vegada que va ser esport olímpic
(d'exhibició) amb bona part de l'equip que va
participar en aquells Jocs. Per celebrar-ho, la
Federació Catalana de Pilota ha preparat un
programa d'actes que començaran a les 18.30 h
a les instal·lacions de la Vall d'Hebron. En el
transcurs de la celebració, es disputarà la final
del Trofeu Masters Jai-Alive de cesta punta. Així
mateix, es farà un sopar per commemorar
aquesta fita B

PATINATGE SOBRE GEL BÀDMINTON

CAÇA

CAT
Programació a UFECtv:

Els mataronins van imposar-se amb un total de 15 peces i 22.950 punts

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 14 DE SETEMBRE DE 2012

El CBC Llofriu és el vigent campió de Catalunya i de la Copa Generalitat
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La Cerdanya va acollir, els dies
30 i 31 d'agost passat, la
primera concentració de
patinatge de velocitat sobre gel
que va posar en funcionament
el nou programa per a aquesta
modalitat, recollit en el Pla
Estratègic d'Esports d'Hivern de
Catalunya, i que fins ara
mancava. L'activitat va
tractar-se d'un 'short track', on
els esportistes van poder
millorar i avançar en la seva
tècnica B

El pavelló de voleibol de
Valldoreix és escenari,
des d'ahir a la tarda, de
la 9a edició del Torneig
Internacional de Sant
Cugat, el torneig de
formació femení més
important de l'Estat
espanyol del qual el Club
Voleibol Sant Cugat n'és
l'amfitrió. L'edició
d'enguany compta amb
una participació rècord:
40 equips i
aproximadament 500
jugadores en categoria
infantil, cadet i juvenil.
Entre els equips
participants, hi ha dos
clubs italians i un de
portuguès B

WWW.UFEC.CAT

Arnau Duran, Lara Lucas,
Ariadna Gallardo i Blanca
Lucas, jugadors de Tecnificació
de la Federació Catalana de
Bàdminton, van ser convocats
per la Federació Espanyola per
participar a la concentració de
Centres de Tecnificació que va
tenir lloc a Madrid del 5 al 9 de
setembre de 2012.

Els catalans van estar
acompanyats per Eliezer Ojeda,
tècnic del grup B


