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n El Trofeu Ciutat de Barce-
lona 2012 de patinatge artís-
tic arriba aquest cap de set-
mana, organitzat per l'FC
Barcelona i sota la tutela de
la Federació Catalana
d'Esports d'Hivern i la Fede-
ración Española de Depor-
tes de Hielo.

Es tracta d'una competi-
ció interclubs puntuable
per a la Lliga Catalana
2011-2012 i oberta a la parti-
cipació de les modalitats in-
dividuals, parelles de lliure
i dansa sobre gel.

El Trofeu acollirà patina-
dors i patinadores de vuit
països: Andorra, França,
Bèlgica, Gran Bretanya, Ità-

lia, Irlanda, República Txe-
ca i Espanya, que estarà re-
presentada pels clubs cata-
lans FC Barcelona, Club Es-
ports de Geu Vall d'Aran i
CP Puigcerdà i pel club do-
nostiarraTxuriBerri.En to-
tal hi competiran prop de 90
patinadors i patinadores ca-
talans en aquest trofeu que
arriba amb molta força a la
ciutat comtal.

Les categories que hi
prendran part són escola,
debutants, benjamí, juve-
nil, veterans, alevins, míni-
ma, infantils, infantils B, jú-
nior 3a, debs, categoria 2a,
novice advance, júnior ISU
i sènior ISU.

Pel que fa a la categoria
novice advance cal destacar
la participació d'Irene Man-
au,Julia Ribas iAleix Gaba-
rade l'FC Barcelona, Alejan-
droGrandes del CP Puigcer-
dà i Ton Consul, Alexandru
Illici i Tomas Ll. Guarino
del Club Esports de Geu Va-
ll d'Aran B

PATINATGE SOBRE GEL

Castellbisbal acull, aquest cap de setmana, la
final a quatre dels Campionats de Catalunya
d'hoquei línia sèniors en categoria masculina i
femenina. Demà al matí es disputaran les
semifinals, que enfrontaran, en homes, l'HCR
Cent Patins i el CHL Premià, per una banda, i el
CP Castellbisbal i l'AE Sant Andreu per l'altra;
mentre que en dones es veuran les cares l'HCR
Cent Patins amb el Tsunamis i el Silken Tucans
amb l'AE Sant Andreu. A la tarda tindran lloc els
partits pel tercer i quart lloc, mentre que
diumenge es disputaran les dues finals.

PILOTA

n Els frontons de Vall d'He-
bron van acollir, el cap de
setmana passat, la segona
jornada delTorneigde Fede-
racions en frontó de 36 m.

L ' e q u i p c a t a l à , q u e
s'enfrontava a l'Aragó, va
aprofitar les baixes del seu
rival i va aconseguir els dos
punts en joc, fet que els si-
tua com a líders de la classi-
ficació general.

En la modalitat de paleta
amb pilota de cuir, la pare-
lla local, formada per Agus-
tíBruguésII iMarcCapdevi-
la, es va desfer fàcilment de

Joaquín Pérez i Manuel Gó-
mez per 2-0 (15-5 i 15-6).

Pel que fa al partit de pala
curta, els actuals campions
d'Europa,Carles Sanz iEmi-
liano Skufca tampoc van do-
nar opcions a Oscar Merca-
do i Sergio Idoipe i van vèn-
cer per 2-0 (15-6 i 15-7).

La tercera jornada es dis-
putarà el proper 20 de maig i
el rival de la selecció catala-
na que visitarà Barcelona
serà Castella i Lleó.

Menys sort van tenir els
equipscatalansque vanviat-
jar a Pamplona per disputar

la fase prèvia del nacional
de trinquet. En mà per pare-
lles, el conjunt format per
Ivan Cabrero, Sergio Castro
i Ruben Arribas van perdre
els dos partits i es queden
fora de la següent fase.

Tampocesvapoder classi-
ficar per a la següent fase
l'equip de paleta argentina
amb pilota de goma, format
per Alberto Carricondo,
Hansel Gutiérrez i Alejan-
dro Chimiez, ja que van per-
dre els dos enfrontaments
disputats amb una actuació
bastant irregular B

El Trofeu Ciutat de Barcelona arriba amb força

Salva Maldonado, protagonista del
nou clínic-sopar de la F. Catalana
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Catalunya lidera la classificació
del Torneig de Federacions

La final a quatre sènior masculina
i femenina, a Castellbisbal

BÀSQUET

Sant Feliu de Guíxols
acull la segona regata
del Campionat de
Catalunya PR-550

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: la regata de Roses
del Campionat de Catalunya i
d'Espanya de motos
aquàtiques, el Campionat de
Catalunya de raids d'esports de
muntanya, la Setmana
Catalana de Vela i Jordi
Morales, jugador català de
tennis taula adaptat que es
prepara per als Jocs Paralímpics
de Londres 2012.

Tarragona acull la
jornada de Jocs per
a la integració

Aleix Segura i Óscar López s'imposen en l'Open Apnea Skaphos

El Comitè Tècnic de la Federació Catalana de
Basquetbol (FCBQ) ha preparat un clínic-sopar
per al proper dilluns amb Salva Maldonado,
entrenador del FIATC Mútua Joventut.
Maldonado farà una xerrada dirigida a
entrenadors i entrenadores sobre 'La
importància de les estadístiques en el joc
ofensiu: Importància de la forma d'anotació en
el joc d'equip', a la Sala d'Actes de la FCBQ a
partir de les 19.30 h. Una vegada finalitzat el
clínic es durà a terme una taula rodona-sopar al
Restaurant del CEM Bac de Roda.

MOTONÀUTICA ESPORT ADAPTAT
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Emiliano Skufca i Carles Sanz van guanyar el seu partit davant Oscar Mercado i Sergio Idoipe
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El Club Nàutic Sant Feliu de
Guíxols i la Federació Catalana
de Motonàutica organitzen, el
proper diumenge, la segona
regata puntuable per al
Campionat de Catalunya de la
categoria PR-550, així com per
a la Copa Catalana de clàssics.
La prova es realitzarà en un
circuit abalisat al port de Sant
Feliu de Guíxols i constarà de
dues mànegues de 17 km
cadascuna.

La desena edició de
l'Open Apnea Skaphos
es va disputar el passat
1 de maig a la piscina
municipal de Figueres.
En apnea estàtica el
guanyador va ser Óscar
López (ACAS Costa
Brava) amb 6 min 5 s,
mentre que en apnea
dinàmica es va imposar
Aleix Segura
(Cavalldemar) amb 184
m 10 cm. Gemma Vila
(Club Barracuda de
Castellón) va ser la
millor classificada en
categoria femenina.

WWW.UFEC.CAT

El trofeu Ciutat de Barcelona
acollirà patinadors i patinadores
de vuit països diferents

La Federació Catalana
d'Esports de Persones amb
Discapacitat Física participa i
col·labora, demà a Tarragona,
als 'Jocs per a la integració',
organitzats per la Fundació
Repsol i la Federación
Española de Deportes de
Personas con Discapacidad
Física. L'objectiu d'aquesta
jornada és presentar l'esport
com a eina d'oci que aporta
beneficis físics i psicològics per
a tots fomentant la plena
integració.


