
APNEA

❖ Els esportistes i tècnics de la mo-
dalitat d’apnea de la Federació Cata-
lana d’Activitats Subaquàtiques (FEC-
DAS) atorguen merescudament, a tí-
tol pòstum, a Òscar López el trofeu
com a vigent campió de Catalunya
2013 durant la final d’aquest esport
subaquàtic a Cala Montjoi.

La darrera competició va ser molt
emotiva pel record de la mort d’Òs-
car López el passat mes de juny en
un tràgic accident practicant un es-
port subaquàtic. En una de les seves
millors temporades, López aconse-
gueix prou punts en la classificació
general per endur-se el campionat
català a títol pòstum.

Òscar López (Club ACAS COSTA
BRAVA) va aconseguir un total de
377,50 punts. La segona posició ha
estat per a Aleix Segura (Club CA-
VALLDEMAR) amb 299,12 punts,

Òscar López, campió de Catalunya a títol pòstum

La darrera competició va ser molt emotiva. Foto: Carles Font.
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mentre que Oriol Navarro (Club CA-
VALLDEMAR) va ser tercer amb
286,35 punts.

Òscar López ha estat el millor en
apnea estàtica amb una marca de 7
min 35 s, Aleix Segura, en apnea di-
nàmica amb 175 m i Luis Martínez
(Club (CAVALLDEMAR), en jump blue
amb 111 m 25 cm.

El campió de Catalunya debutant
ha estat José Pérez (Club SPAS),
mentre que el campió veterà va ser
Joan Carles Batlle (Club CASEP). El
club CAVALLDEMAR de Barcelona va
ser el millor equip de Catalunya amb
585,47 punts, seguit del Club SPAS
MATARÓ amb 404,81 i del Club SKA-
PHOS Palamós amb 403,11.

La Selecció Catalana participarà el
proper mes de setembre al Campio-
nat d’Espanya, que es disputarà a
Mallorca.

www.ufec.cat

UFEC

❖ El Bloc de la UFEC va néixer el
passat mes de setembre de 2012
amb la intenció de promoure un
estil de vida saludable a través de
la pràctica esportiva.

Després de gairebé un any
apropant al lector diferents con-

El Bloc de la UFEC es presenta als
premis Blocs Catalunya 2013

HÍPICA

❖ El RAID del Pla de Martis es va ce-
lebrar el cap de setmana passat divi-
dit en tres categories: CET0*, VC-60 i
VC-40. 

La prova amb més recorregut va
ser el CET0*, de 90 km de distància.
El millor conjunt va ser el format per
l’amazona Laura Fernández amb
Souletoile de Dommant, després
d’invertir un temps de 5 h 40 min 48
s. A poc menys d’un segon de dife-
rència es va classificar Emma Vizcai-
no amb Joud, mentre que el podi el
va completar Gerard Pares amb Qua-
didja du Barthas. 

En la prova corresponent a VC-60,
el millor temps va ser el protagonit-
zat per Cristina Vilaseca amb Nena

del Tubert. Vilaseca, va recórrer les
tres fases en un temps de 4 h 35 min
14 s, superant en 59 segons al segon
classificat, Guillem Orriols a lloms de
Chelsea. Per darrere de Vilaseca i
d’Orriols es va classificar, Àlex Crivillé
amb Blaki. 

Finalment, la competició es va
completar amb la prova correspo-
nent a VC-40, disputada en dues fa-
ses, on les diferències van ser míni-
mes.  La victòria va ser per a Oscar
Sellarés amb Jaikot, finalitzant el seu
recorregut en un temps de 2 h 52
min 37 s, dos segons menys que An-
na Hostau amb Trevenque, mentre
que el podi el va completar Xavier
Llorens amb Vent.

Laura Fernández, Cristina Vilaseca
i Òscar Sellarés s’imposen en el
Raid de Pla de Martis

JUDO
Carla Montàñez
finalitza setena als
Jocs Olímpics de la
Joventut
La judoka catalana Carla
Montàñez ha participat,
durant aquesta setmana, en
els Jocs Olímpics de la
Joventut, que s’han disputat a
la ciutat holandesa d’Utrecht.
Montàñez, que participava
amb la selecció espanyola, ha
finalitzat en la setena posició
final. La catalana va perdre el
primer encontre amb la turca
Rabia Senyaila i a la repesca
no es va poder desfer de la
polonesa Dominika
Jankowiak. 

FUTBOL AMERICÀ
La catalana Patrícia
Meixide, en l’equip
ideal del Mundial
La localitat finlandesa de
Vantaa va acollir, a principis
d’aquest mes de juliol, el
Mundial de futbol americà
femení, amb la presència de
la selecció espanyola,
formada majoritàriament per
jugadores catalanes. Tot i que
el conjunt espanyol va
finalitzar sisè, la catalana
Patricia Meixide, jugadora
dels Barberà Rookies, va ser
inclosa en el equip ideal del
WWC2013. La linebacker va
destacar en les jugades
defensives mostrant-se força
contundent i realitzant
placatges espectaculars. 

TENNIS DE TAULA
Sara Ramírez renova
pel Fotoprix Vic
L’actual campiona d’Espanya i
medalla d’or per equips i
plata en individual als Jocs
del Mediterrani, Sara
Ramírez, ha renovat un any
més pel Fotoprix Vic i amb
aquesta complirà vuit
temporades consecutives en
el club vigatà. A banda de
participar a la superlliga
espanyola, Ramírez també
competirà aquesta
temporada a la lliga francesa
amb el vigent campió, l'US
Kremlin-Bicêtre.

BREUS

sells sobre esport i salut, el Bloc
de la UFEC es presenta als Premis
Blocs Catalunya 2013. Per votar-
lo, només us heu de registrar a
www.stic.cat i seleccionar el Bloc
de la UFEC a la categoria Esports
Corporatiu. 

CORFBOL PLATJA

❖ El Circuit Català de corfbol plat-
ja va continuar dissabte passat a
la platja del Passeig Marítim de
Sant Adrià de Besós, amb el Tor-
neig de Korfbal Ciutat de Sant
Adrià, organitzat per la UKSA, i
que enguany arribava a la setena
edició.

L’equip Vodka Juniors es va pro-

El torneig Ciutat de Sant Adrià supera amb èxit la setena edició
clamar vencedor i va assolir la se-
gona victòria del Circuit Català de
corfbol platja després de derrotar
a la final el SAFUA, un equip for-
mat íntegrament per jugadors i ju-
gadores de bàsquet. El podi el va
completar l’equip dels Almogàvers
amb la tercera posició.

La Unió Korfbalera Sant Adrià

de Besós valora molt positivament
aquesta setena edició del torneig,
tant pel volum de participants
com per la promoció d’aquest es-
port que es va fer a la platja.

El Circuit Català continua avui
amb la celebració de l’onzè tor-
neig de korfbal platja de Vilanova
i la Geltrú.


