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CAT

Catalunya estarà representada per CN Barcelona i Gimnàstic

n Aquest proper cap de set-
mana comença el Campio-
nat d’Espanya de Clubs (Ei-
na), en les seves tres
categories. La pilota catala-
na estarà representada pel
Club Natació Barcelona
(Divisió d’Honor) i el Club
Gimnàstic de Tarragona
(1a categoria).

Els de l’Escullera tin-
dran de rivals el Club Pilo-
ta La Corunya, Portes Ba-
mar de Valladolid, Reial
Societat de Sant Sebastià i
Club Tennis Pamplona.
L’equip de Barcelona juga
com a local demà a les 17 h a
les instal·lacions de Vall
d’Hebron, i el seu equip ba-
se estarà format per Emili-
ano Skufca, Carles Sanz,
Alejandro García, Agustí
Brugués II, Tomàs Costa,
Rodrigo Rodríguez i Iñigo
Soroa.

Pel que fa a l’equip grana
del Gimnàstic de Tarrago-
na, tenen com a rivals el
Club Benhadux d’Almeria,

el Club Casablanca de Sara-
gossa, el Club Pilota Alme-
ria i el Club Pilota Vallela-
do de Valladolid. Els
granes disputen demà a Sa-
ragossa el primer partit

contra el Club Stadium Ca-
sablanca, amb Agustín Cal-
bo, Jordi Vergoni, Javier
Gaiter, Javier Carro, Isma-
el Sanz, Joaquim Laguarda
i Kiku Carcassona H

FOTOSUB APNEA

Xavier Salvador, campió de la Copa Catalana
n Xavier Salvador, del club
Skaphos Sub Palamós, es
consolida com una prome-
sa de la modalitat fotosub
apnea. En els darrers me-
sos de l’any 2014 es va pro-
clamar campió de la Copa
Catalana i va aconseguir la
millor posició de la selecció
catalana en el Nafosub-
apnea. A més a més, és l’ac-
tual campió de Catalunya
de fotosub apnea de la cate-
goria càmera digital.

Una vegada realitzada la
puntuació per part dels di-
ferents jurats i de les classi-
ficacions de cada prova, la

millorpuntuació (millorde
3 sobre 4) va ser per a Xavi-
er Salvador, amb 293,81
punts,seguitd’ÒscarSagué
(APS) amb 292,11 punts i
Toni Salvà (SPAS Mataró)
amb 246,98 punts.

Els segueixen en la clas-
sificació: Sandra Prat
(ACAS Costa Brava), Mi-
quel Clavero (ACAS Costa
Brava), Enric Panella
(ACAS Costa Brava), José
Luis Gómez (SPAS Mata-
ró), Manel Llenas (ACAS
Costa Brava), Enrique Díaz
(CASEP) i David Mandos
(APS) HSalvador (Skaphos Sub Palamós)

PILOTA

Tot a punt per a un nou
Campionat d’Espanya

El Sant Boi Goofies s’ha
proclamat campió de Copa
Catalunya 2014 aleví, després
de 7 partits guanyats de 7
jugats. Amb aquests resultats,

fruit de l’excel·lent moment de
forma pel que passen, no
només s’han proclamat
campions d’aquesta Copa sinó
també del Campionat de

Catalunya, el Campionat
d’Espanya amb màquina a
Múrcia i tots els altres torneigs
amistosos que han jugat
enguany H

BEISBOL

El Sant Boi Goofies, vencedor de la Copa Catalunya

Santa Coloma de Farners
acull, aquest diumenge 11
de gener de 2015, la
desena prova del calendari
de competicions de la
Federació Catalana
d’Agility, esport en què un
guia dirigeix un gos sobre
una sèrie d’obstacles.

La competició es durà a
terme sota l’organització
del C.E.C. La Selva i
comptarà amb els jutges E.
Bonet, de Segona Divisió, i
F. Pérez, de la Divisió
d’Honor H

AGILITY

Santa Coloma de
Farners acull la 10a
prova de la Federació

La UFEC disposa d’un Blog
(www.ufecbloc.cat) amb l’objectiu
de promoure un estil de vida
saludable a través de l’esport. En
aquest, s’hi poden descobrir les
modalitats esportives que es poden
practicar a Catalunya i consells
sobre salut i esport. Si vols estar al
dia dels últims apunts, a la pàgina
d’inici del blog pots subscriure’t per
rebre les últimes novetats al teu
mail H

UFEC

El Blog de la UFEC, per a un
estil de vida saludable a
través de l’esport

Sabadell acull, aquest cap de
setmana, el Campionat de
Catalunya de clubs en pista
coberta d’atletisme. El
programa consta de les
següents proves. Demà i
diumenge es realitza el
Campionat de Catalunya de
proves combinades absolut-
promesa; el control 3.000 m
marxa cadet i el Campionat
de Catalunya de clubs B es
fan també demà; i diumenge
el Trofeu Sabadell de
Promoció i el Campionat de
Catalunya de clubs A H

ATLETISME

Tot a punt per al
Campionat de
Catalunya indoor

La pista Davallada acull la 10a edició d’aquesta
competició U14 amb prop de 150 inscrits. El
Club Esquí Llívia organitza, els propers 10 i 11
de gener a Masella, el Gran Premi Cerdanya,
cursa que arriba al seu 10è any de celebració, i
que forma part de la 32a Lliga Catalana infantils
d’esquí alpí. Els infantils U14 disputaran a partir
de les 9:00 hores de demà dos eslàloms a la
pista Davallada, puntuables per al circuit de
Lliga Catalana, que es va obrir el passat 3 i 4 de
gener amb el 9è GP CANM-C a Pas de la Casa H

ESQUÍ ALPÍ

A punt el 10è GP Cerdanya a Masella
Diumenge 11 comença una edició més de la
Lliga catalana d’eslàlom. La primera jornada es
disputarà al Pavelló Municipal Andrey Xepkin de
Sant Feliu de Llobregat (C/ Mataró, s/n). Els sis
esportistes inscrits són Raúl Gallart Gómez, Alex
Rose Kurk, Wallid Serghini Bouhout, Oriol Ruiz
Corona, Ana Marín Nuño i Guillem Pérez Peiró.
D’altra banda, aquest diumenge se celebra la 3a
edició de la Sant Miquel Xperience, una cursa
atlètica popular que s’organitza als municipis de
Sant Feliu de Codines i Sant Miquel del Fai H

ESPORT ADAPTAT

La federació torna a l’activitat


