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GIRONA
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14/07/2012. 
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RAID CEI*+VC-20-40-60
14-15/07/2012. 
OLOT

AGENDA

El primer Open Absolut del cir-
cuit Tecnifibre d’esquaix va tenir lloc
el passat cap de setmana al Club
Triops de Banyoles amb la partici-
pació de més de  esportistes de
tot Catalunya.

El guanyador en la categoria
masculina va ser Josep Molina, es-
portista que pertany a l’Esquaix
Blanes i que va mostrar una clara
superioritat envers als seus rivals
durant tot el campionat. No va
perdre cap joc i només l’incom-
bustible Manel Coronel li va posar
les coses una mica més difícils a les
semifinals.

En el quadre de consolació, el
guanyador final va ser Jordi Font,
del GEIEG de Girona, que va aca-
bar imposant-se en un inacabable
partit a  jocs al jugador de l’Esquaix
Marconi de Terrassa Jordi Her-
nàndez. 

Pel que fa a la categoria femeni-
na, els espectadors van poder veu-
re partits d’allò més igualats. La
jugadora del Triops Clàudia Juncà
va estar a punt de proclamar-se
campiona, però va perdre per  jocs
a  contra la guanyadora final, Ra-
quel Folch, del Gent d’Or de Valls.
Inma Gallegos, de Valls, va quedar
tercera i en quarta posició, Cinthya
Servellón, del Triops.
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Josep Molina es
proclama campió de
l’Open absolut del Club
Triops de Banyoles

UFEC

El Peu a Baix Motorsport Club Girona organitza, demà, la setena edició de
l’Eslàlom d’Aiguaviva del Gironès, que es disputarà a la demarcació gironina.
Aquesta prova queda emmarcada dins el Campionat de Catalunya d’eslàlom,
per la qual cosa està prevista la participació dels millors pilots catalans de
l’especialitat. Enguany el certamen català d’eslàloms està compost per 
proves d’asfalt i de terra i aquest d’Aiguaviva serà sobre terra.

�

Arriba l’Eslàlom d’Aiguaviva del Gironès 
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AUTOMOBILISME 

Els boscos de la vall de Sant Miquel
de Campmajor acolliran aquest cap
de setmana les  hores BTT Pla de
l’Estany. Amb aquesta competició
s’estrenarà una nova modalitat de
BTT en una prova de resistència per
equips i relleus en un circuit d’uns
 quilòmetres. Els equips podran ser
de fins a  corredors, en categoria
masculina, femenina i mixta i l'ob-
jectiu serà donar el màxim de voltes
durant  hores, però sempre amb
només un corredor de l’equip al cir-
cuit. La sortida es produïrà demà a
les . i la concentració es farà a les
instal·lacions de Fang Aventura. 

Sant Miquel de
Campmajor acull 
les 25 hores BTT 
Pla de l’Estany

� PÀDEL
CIRCUIT CATALÀ. GRAN SLAM
09-15/07/2012.  
CT ROSES

� PIRAGÜISME
3A COPA ESP. E.LL.
14/07/2012. 
SALT

� TENIS
XII OBERT NOCTURN ABSOLUT
09-15/07/2012. PLATJA D’ARO

CICLISME

El Korfbal Club Barcelona està en
ratxa pel que fa als tornejos de
corfbol platja que s'estan disputant
arreu del litoral de Catalunya aques-
tes setmanes d'estiu. Així, una re-
presentació de jugadors de l'equip
barceloní, amb el nom de «Ne-
grets i Floretes», va imposar-se
aquest passat cap de setmana en la
primera edició del Torneig de Plat-
ja d'Aro, que va tenir un gran èxit de
participació.  En la categoria sènior,
el podi el van completar el Freestyle
CK Baix Empordà i el Vilanova,
segon i tercer respectivament.  Pel
que fa a la categoria sub’, el tro-
feu va quedar-se a casa, ja que va ser
el Club Korfbal Baix Empordà el
vencedor final, per davant dels
equips dels Estrellats i el Gaziel. 

El Korfbal Club
Barcelona venç
a Platja d’Aro

CORFBOL PLATJA
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ESQUAIX

En el marc del Cap de Creus, Luis
Martínez, del Club Cavalldemar, es
va imposar, el passat cap de set-
mana a la Cala Montjoi, en la pro-
va del jump blue i va proclamar-
se així guanyador del Campionat de
Catalunya absolut d’apnea. La pro-
va del jumb blue consisteix a baixar
en apnea  metres i avançar tants
metres com es pugui al voltant
d'un quadrat de  x  metres. 

El primer classificat d'aquesta
prova va ser Luis Martínez amb una
marca de  m i  cm, que per
poc supera el rècord d’aquesta mo-
dalitat aconseguit per Ivan Terol
 l’any  amb  m i  cm. Els
seus companys de club Sergi Pa-
niell, amb  m i  cm, i Jorge Mar-
cos, amb  m i  cm, van ser se-
gon i tercer respectivament.

Així doncs, després de disputar-
se totes les competicions i modali-
tats d’apnea, el campió absolut del
Campionat de Catalunya ha estat
Luis Martínez, seguit d’Óscar López,
de l’ACAS Costa Brava, i Jorge Mar-
cos.

Aleix Segura, del Cavalldemar, és
el campió de Catalunya d’apnea es-
tàtica i apnea dinàmica; Mara Tor-
realba, de l’ACAS Costa Brava, és la
millor esportista femenina; Juan
Berrocal, del Cavalldemar, el millor
veterà; Albert Busquets, de l’ACAS
Costa Brava, és el millor debutant.
Per equips, el millor ha estat el Ca-
valldemar.   

Luis Martínez, del Club
Cavalldemar, campió
de Catalunya absolut 

APNEA
UFEC
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