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ZONA ESPORT FEDERAT

nElsesquiadorsde lescate-
gories U14 i U16 d’esquí alpí
van acomiadar la tempora-
dade competicionsde laLli-
ga CatalanaU14-U16, dispu-
tant el seu Campionat de
Catalunya a l’estació d’es-
quíaranesadeBaqueiraBe-
ret, organitzat per la Fede-
ració Catalana d’Esports
d’Hivern (FCEH) i el Club
d’Esquí Val d’Aran
(CEVA).

En l’eslàlom ge-
gant, la campiona de
la categoria U14 fe-
menina va ser Laia
Figuls (COPOS) amb
untempsde2:20.17 ia
una gran distància
respecte a la segona
classificada, Carla
Quingles (CANM-C)
que va quedar a
+4.33. El podi el va
completarPaulaCar-
rascosa (TRT) a+6.45
de la primera. Pel
que fa a la categoria
U14 masculina, Mar-
tí Ubeira (CAEI) va
guanyar la prova
amb un temps de
2:17.27, seguit de ben
a prop per Pau Co-
mas (COPOS) a +0.75
i Pepe Bertran (CANM-C)
que es va aconseguir la me-
dalla de bronze a+1.07.

En la categoria U16 feme-
nina, la vencedora va ser
Paula Giménez (LMCE)
amb un temps de 2:14.52,
Margarita Brotons (CEVA)
va aconseguir lamedalla de
plata a +1.36 i Nur Torres
(CAEI)vaquedarentercera
posició a +1.77. Guillem
Mestres (GRANUEC) va
penjar-se la medalla d’or de

la categoria U16 masculina
amb un temps de 2:08.78. El
podi d’aquesta categoria el
van completar Simon Cal-
zado (CAEI) a +4.50 i Mat-
thewZoido (CAEI) a +5.19.
D’altrabanda, en laprova

d’eslàlom, Laia Figuls va
tornara coronar-se campio-
na de la categoria U14 feme-
nina amb un temps de

1:30.60, seguida per Carla
Quingles que va quedar a
+3.19 i Paula Carrascosa a
+4.89,quetambévanrepetir
podi. En la categoria U14
masculina, el campió de la
prova va ser Pepe Bertran
amb unamarca d’1:31.39. El
segon i tercer lloc d’aquesta
categoria el van ocupar Pau
Comas a +2.15 del guanya-
dor, i Roger Sala (TORB) a
+4.86.
Nur Torres es va procla-

mar campiona de la prova
d’eslàlom de la categoria
U16femeninaambuntemps
de 1:27.55. La van acompa-
nyar al podi les esquiadores
Margarita Brotons (CEVA)
a +1.39 i Júlia Guinart a
+2.21. Daniel Odriozola
(CAEI) va vèncer en la cate-
goria U16 masculina amb
un temps d’1:25.43, situant-

se per davant de Sergi Ba-
llester (ELIT) a +2.13 i To-
màs Sastre (GRANUEC) a
+3.59.
Finalment, en la prova de

paral·lel, Laia Figuls es va
penjar el tercer or consecu-
tiu de la categoriaU14 feme-
nina, on va refermar el seu
domini després de vèncer
Paula Carrascosa. La terce-
raposicióvaserperaCarlo-
ta Marcos. En la categoria
U14 masculina, Roc Jaquet

(CAEI)esvacoronarcampió
després de guanyar Pepe
Bertran. Roger Sala, va ocu-
par la tercera posició dels
U14.
En la categoria U16 feme-

ní, Margarita Brotons es va
imposar a Nur Torres, i
Gal·la Rabasa (AEP) va que-
dar en tercer lloc. Joan Gra-
né (GRANUEC) va ser el

vencedorde la categoriaU16
masculina després de gua-
nyarJanOrdónez (LLÍVIA).
Diego Arriola (CEVA), va
ocupar el tercer calaix del
podi.
Els millors corredors i

corredores de les categories
competiran per proclamar-
se campionsd’Espanyaen la
tercera i última fase deCopa
Espanya, que es disputarà
del 24 al 26 de març a Sierra
Nevada H

Consulta els requisits d’admissió a
ufec.cat/academy

APUNTA-T’HI ARA!
El primer postgrau
de lideratge
esportiu femení!

activitats subaquÀtiques

celebrada la 2a edició. campionat
de catalunya de tir subaquàtic

pilota

Javier Vázquez i mario cañada,
campions de catalunya de
frontennis X3 de divisió d’Honor

esports d’hivern

Baqueira Beret decideix els
millors esquiadors u14 i u16

nEls frontons de l’Ègora
OlímpicsVall d’Hebronhan
estatl’escenaridelesfasesfi-
nals del Campionat de Cata-
lunya de Frontennis X3 per
parelles 2023.
En la catego-
ria d’Honor
s’ha procla-
matcampiona
la dupla del
Club Tennis
Reus Monte-
rols formada
pels veterans
Javier Vázquez i Mario Ca-
ñada, que s’han imposat en
la gran final per 10-9 i 10-6 a
Víctor Modenes i Cristian
Viñarás del Club Natació
Terrassa«C».

D’altra banda, el títol de
campions de primera cate-
goria se l’han adjudicat Pau
Vergara i RubénGarcía, del
Club Frontennis Igualada

«B», després de derrotar en
la final la parella «B» del
ClubPelotariSantaColoma,
formada per Alberto Garga-
lloiVíctorCorredor,per9-4i
15-4 H

nLapiscinaresidènciaJoa-
quin Blume d’Esplugues de
Llobregathaestatl’escenari
del II Campionat de Catalu-
nyadetirsubaquàticdepre-
cisió, organitzat per l’AES
NEPTUNOambelsuportde
la Federació Catalana d’Ac-
tivitats Subaquàtiques
(FECDAS). Aquesta
modalitat esporti-
va, molt practi-
cada en altres
països com
França o Itàlia,
s’està introdu-
int a Catalunya
amb força i gran
participació i promet
guanyar adeptes any rere
any.

En la modalitat masculi-
na, Juan Manuel Leiro del
clubAESNEPTUNOva ser
el campió amb 2.270 punts,

perdavantdel seucompany
d’equip Juan Berrocal amb
2.070 punts. En la categoria
femenina Irene González
(AESNEPTUNO) va finalit-
zarcomacampiona.

D’altrabanda, en l’especi-
alitat Biatló masculí, van
aconseguirlavictòriaOscar

Soriano iRománVe-
lasco (AES NEP-
TUNO) amb
2.200punts,que
van superar la
parella forma-
da per Juan M

Leiro i Xavi Na-
varro (AES NEP-

TUNO). Finalment, en
la categoria Màster Biatló
JuanMLeiro i Xavi Navar-
rosíquevanassolirl’or,des-
prés de vèncer Carles Font
(SKAPHOS)iJuanBerrocal
(AESNEPTUNO) H


