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La Lliga nacional d'hoquei gel
2013-2014 va arribar, el cap de set-
mana passat, al final de la prime-
ra volta de la competició amb qua-
tre equips separats per només un
punt al capdavant de la classifica-
ció.  el club Gel Puigcerdà va cau-
re davant l'Aramon club Hielo Jaca
en la seva primera trobada de la
temporada, en un partit que es va
veure capgirat durant el tercer pe-
ríode i que va finalitzar amb una
pròrroga guanyada pels aragone-
sos. Aquesta derrota (3-4) va im-
pedir als ceretans quedar-se sols al
capdavant de la classificació.  

Mentrestant, a la Pista de Gel del
Fc barcelona l'equip local es va im-
posar a la sAd Majadahonda per

6-3, consolidant la seva quarta po-
sició. L'últim partit de la jornada, el
duel basc entre els dos primers
classificats, el cHH txuri urdin i
l’escor bAKH, es disputarà a prin-
cipis de novembre. 

en la classificació general, els

dos conjunts bascos estan empa-
tats amb nou punts, mentre que el
cG Puigcerdà i el Fc barcelona són
tercer i quart amb vuit punts ca-
dascú. en cinquè lloc se situa el
sAd Majadahonda amb tres punts,
finalment l'Aramon Jaca amb dos.

El Puigcerdà i el Barcelona empaten 
a 8 punts en la 5a jornada de la Lliga

el 5è congrés internacional de
Judo ciutat de Girona, organitzat
per l’Associació Girona-Judo, va situar
la ciutat durant el cap de setmana
passat en l’epicentre del món del
judo. unes 400 persones, entre ju-
dokes en actiu, professors, entrena-
dors i estudiants universitaris de
ciències de l’esport, van participar en
les diverses sessions pràctiques i
teòriques ofertes al Pavelló de Palau
i l’Aula Magna de la Facultat de cièn-
cies de l’esport de la universitat de Gi-
rona. dissabte al matí el Pavelló de
Palau va acollir la inauguració oficial
i el lliurament de guardons. L’acte va
comptar  amb  la presència d’isabel
Muradàs, regidora d’educació i es-
ports de l’Ajuntament; Fèlix estartús,
president del comitè organitzador;
Josep Pujols, representant territo-
rial de la secretaria General de l’es-
port a Girona; Antoni Guinó,  dipu-
tat  d’esports de la diputació de Gi-
rona; Fermín Parra, president de la
Federació catalana de Judo; Lluís
barba,  delegat a Girona de la unió de
Federacions esportives de catalunya
(uFec); Jaime  salas, director del co-
mitè organitzador del congrés; i
Antonio benítez, delegat provincial
de securitas, patrocinador de l’As-
sociació Girona-Judo. La inaugura-

ció va servir per lliurar el primer
Premi a les empreses col·laborado-
res de Girona‐Judo, que el va rebre l’a-
gència de premsa i comunicació
comunica.cat; i el Guardó solidari-
tat i valors patrocinat per securitas,
que va ser per al tècnic de judo Àn-
gel Guedea. Jaime salas va celebrar

que, «tot i  la  situació  actual, aquest
és el congrés que més èxit ha tingut».
un congrés que va començar di-
vendres amb  la  sessió  pràctica  del
tècnic  francès  Fréderic demont-
faucon,  el cap  de  cartell, i que  tam-
bé va oferir tallers  de  cal·ligrafia  ja-
ponesa  i tapingals joves.

Unes 400 persones
participen al Congrés
Internacional de
Judo Ciutat de Girona

JUDO
UFEC

Quique ruiz (club skaphos) s’ha
proclamat campió del 24è trofeu
skaphos Palamós interclubs de ca-
talunya en la modalitat de pesca
submarina individual en apnea.

ruiz es va imposar amb 21.510
punts i 21 peces, de les quals hi ha-
via 11 espècies diferents. en sego-
na posició va finalitzar rafael Mar-
tin (skaphos),  amb 14.955 punts i
18 peces; mentre que la tercera po-

sició va ser per a Jesús santamaría
(cAseP), amb 13.260 punts. 

Pel que fa a la categoria debu-
tants, el guanyador va ser Xavier
Gassiot (club skaphos), mentre
que en veterans es va imposar do-
minique Girrés (APs), qui, a més, va
capturar la peça major, una Llissa
vera de 1.745 grams.

en acabar, el peix fresc de roca va
ser lliurat a centres de beneficència
de Girona, fent una gran tasca social,
compaginant esport i solidaritat.

Quique Ruiz s’emporta
el Trofeu Skaphos
Palamós Interclubs

PESCA SUBMARINA

CARLES FONT

 CURSES D’ORIENTACIÓ
CURSA POPULAR
27/10/2013. RIPOLL

GOLF
XXXII TRIANGULAR INFANTIL DE
CATALUNYA. JUVENIL. EQUIPS. OBERT
26/10/2013.  
FIGUERES

 TIR AMB ARC
1A TIRADA DE LA LLIGA 
CATALANA DE TIR EN SALA
27/10/2013.  
PALAFRUGELL

 VELA
X REGATA BOLETAIRES. CREUER RI
26/10/2013.  
PORT D’ARO

CURSES D’ORIENTACIÓ
ECCO INICIACIÓ FCOC 
TIRAT A LA ORIENTACIÓ
26/10/2013.  LA MOLINA

 GOLF
XIX TRIANGULAR BENJAMÍ 
DE CATALUNYA 2013 - EQUIPS.
JUVENIL. OBERT
26/10/2013. MAS PAGÈS

AGENDA

HOQUEI GEL

L’acte inaugural amb autoritats, tècnics i guardonats.

El CG Puigcerdà va caure davant l’Aramon Jaca.

Fotografia de grup del Trofeu Skaphos Palamós Interclubs.

La Lliga catalana de tir en sala ar-
renca diumenge amb la primera ti-
rada al Pavelló de Palafrugell, orga-
nitzada pel club Arquers esclanyà.
Les divisions d’arcs que es disputa-
ran seran recorbat, compost, es-
tàndard, tradicional, nu i recte, en les
categories júnior, cadet, infantil, ale-
ví, benjamí i esquirol, sènior, veterà
i novell. La competició s’iniciarà a les
10 i a les 13.30 entregaran els trofeus.

Tret de sortida de la
Lliga Catalana de tir 
en sala a Palafrugell

TIR AMB ARC

UFEC
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