
BOWLING DE DEU

❖ Aquest cap de setmana comença
la Lliga Catalana de Bowling Tenpin,
aquest serà la 26a edició, els equips
de primera  divisió masculina seran
els encarregats d’inaugurar la tem-
porada.

El torn pels equips de segona di-
visió serà el cap de setmana 17 i 18
d’octubre mentre que pels equips
femenins i tercera divisió masculina
ho seran els dies  24 i 25 d’octubre.

Les instal·lacions de Baix Bowling
de Sant Vicenç dels Horts, acullen la
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primera jornada de primera divisió,
mentre els equips de la segona divi-
sió, s’estrenen a les pistes de d’Aro
Bowling a Platja d’Aro, la tercera di-
visió ho farà a Bowling Pedralbes de
Barcelona i els equips femenins  a
Baix Bowling. Totes les jornades co-
mencen a les 10 h, l’entrada a les
instal·lacions és lliure.

Un total de 40 equips participen
a la  competició  organitzada per la
Federació Catalana de Bitlles i Bo-
wling.

www.ufec.cat

ESPORT ADAPTAT

❖ Aquesta tarda es disputa la
SuperCopa Catalana d’hoquei en
cadira de rodes elèctrica que
disputaran el Club San Rafael i
l’ADB Barberà al Pavelló Vell
(Avda Tarragona s/n) de la loca-
litat de Malgrat de Mar.

El Club San Rafael és l’actual
campió de la Lliga Catalana i de
la Copa Catalunya, a més de ser
el campió d’Espanya de Clubs,
tindrà davant seu a l’ADB Barbe-
rà que va quedar segon tant en
la Lliga Catalana com en la Copa,

com al Campionat d’Espanya de
Clubs que es va disputar a Alco-
bendas. Així doncs, aquesta Su-
percopa és el millor partit d’ho-
quei en cadira de rodes que es
pot veure a tota Espanya.

El partit està inclòs dins dels
diferents actes de la presentació
del Club Patí Malgrat de Mar
que, una vegada finalitzat el
partit de la SuperCopa, disputa-
rà un partit amistós contra la
Selecció Catalana d’hoquei pa-
tins.

Supercopa catalana d’hoquei
en cadira de rodes

TENNIS DE TAULA

❖ El dissabte 3 d’octubre es va cele-
brar al CAR de Sant Cugat la primera
concentració de la temporada pels
grups de Tecnificació A i B. Els entre-
nadors de la sessió van ser Aitor
Puig i Josep Lluís Andrade, mentre
que els espàrrings van ser Jordi La-
torre, Adrià Mallorquí, Albert Arcos i

Marc Serra. L’entrenador del CTT
Borges, Josep Lluís Andrade, va rea-
litzar explicacions sobre el servei
amb petits grups, on es va treballar
la variació d’efectes, el camuflatge
del servei i la col·locació; mentre
que el grup dirigit per Aitor Puig va
treballar aspectes tècnics.

Concentració de tecnificació de
promeses

UFECTV
Properes
emissions
• El Campionat de Catalunya
de doma clàssica.
• El 5è Catalunya Rescue
Festival de salvament.
• El Torneig de Polo de
l’Empordà.
• El Campionat de Catalunya
de motonàutica de
L’Ampolla.

HÍPICA 
El Natural Hípic,
seu del campionat
de Catalunya de
‘cow horse’
La Federació Catalana
d’Hípica juntament amb
l’Associació Esportiva
d’Equitació de Treball
Western (AEETW) celebren
una nova edició del
Campionat de Catalunya de
Cow Horse a les
instal•lacions del Natural
Hípic, a la localitat de
Castellbell i el Vilar, el
proper dimarts 12 d’octubre.
Aquesta nova edició del
Campionat de Catalunya de
la disciplina tindrà un total
de dues categories i
correspondran a Novice
Horse Limited Open i Novice
Horse Open. 

SALVAMENT
Tot a punt per al
Catalunya Rescue
Festival
La platja de la Barceloneta
(Barcelona) acull avui el
Catalunya Rescue Festival,
l’esdeveniment de salvament
i socorrisme més important
del país. En aquesta 5a
edició, la competició,
organitzada per la Federació
Catalana de Salvament i
Socorrisme, es disputarà en
les categories Open
femenina i masculina.

BREUS

ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES

❖ Els esportistes Quique Ruiz i Fran-
cesc Garcia guanyen la XVIII edició del
Trofeu Begur de Pesca Submarina In-
terclubs de Catalunya organitzat pel
club SKAPHOS SUB a la comarca del
Baix Empordà i es proclamen també
campions provincials de Girona. Cal re-
cordar que aquest equip acumula 12 tí-
tols provincials com a parelles.

L’equip format per dos és el que re-
comanem per a la pràctica de la pesca
submarina. Una sola boia de senyalit-
zació i la vigilància mútua per fer més
segur un esport que el risc està en la
dificultat de capbussar-se en apnea, o
sigui a pulmó lliure. 

Quique Ruiz i Francesc Garcia, del
club SKAPHOS, es varen imposar amb
36 peces, 11 espècies diferents amb un
total de 33.765 punts, seguits per Jau-
me Raventós i Ramon Hontanya, del
club SPAS, amb 19 peces i 17.8060

Èxits de Quique Ruiz i Francesc Garcia

punts, en tercera posició Xavier Gas-
siot i Alberto de Ardanaz, del club
SKAPHOS, amb 18 peces i 16.270
punts, i en 4a posició Carlos Jiménez i

Edgar Larios, del club SKAPHOS, amb
17 peces i 15.150 punts.

Els millors de la categoria debu-
tants varen ser Abel Reina i Andrés Or-

tiz (SKAPHOS) amb 13 peces i 13.740
punts, i en la categoria veterans varen
ser Jordi Morancho i Santi Llovet (SKA-
PHOS) amb 11 peces i 10.190 punts.


