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El tècnic Noel Le
Hecho, convidat
de luxe a l’Stage
de la Diputació
de Girona

JUDO

La ciutat de Girona acull aquest
cap de setmana l’Stage Judo Diputació de Girona, una estada organitzada per l’Associació GironaJudo amb el patrocini de la Diputació de Girona i el suport de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, l’Ajuntament de Girona, la
Unió de Federacions Esportives de
Catalunya i el Consell Esportiu del
Gironès.
Aquesta activitat està destinada a
professors, entrenadors i judokes de
categoria infantil, cadet, júnior i sènior. A més a més, es comptarà
amb la presència del reconegut
mestre internacional Noel Le Hecho, tècnic francès que ha estat assessor tècnic de la Federació Catalana de Judo i membre del Comitè
Tècnic del Congrés Internacional de
Judo Ciutat de Girona els anys 
i .
La trobada està programada en
tres sessions tècniques que es
portaran a terme al pavelló
municipal d’esports de Fontajau.
Avui a les . h es farà la primera
sessió. Per demà quedaran les altres
dues, una a les . h i l’altra a les
. h.
A més a més, coincidint amb
aquesta activitat, demà al matí tindrà lloc al mateix escenari la Trobada
del Consell Esportiu del Gironès,
emmarcada dins els Jocs Esportius
Escolars de Catalunya.

Campionat d’Espanya de
Motos Aquàtiques a Roses
MOTONÀUTICA

Roses acull aquest cap de setmana la primera regata puntuable per al Campionat d’Espanya
de motos aquàtiques  en les
modalitats de circuit i ral·lis.
Aquesta prova també serà puntuable per al Campionat de Catalunya. UFECtv n’oferirà properament un reportatge al seu web
(www.ufec.tv).
Demà es disputarà la regata en
la modalitat de circuit, amb diferents categories de motos aquàtiques de conducció dempeus i de
conducció assegut. Les motos de
conducció dempeus, anomenades popularment jets, son l’especialitat de la motonàutica catalana, ja que els pilots catalans van
aconseguir la totalitat dels títols
disputats l’any passat. En aquesta disciplina, Ignasi Armillas (Hydrospace), actual campió de Catalunya, d’Espanya i d’Europa,
parteix com a favorit. En la disciplina de motos de conducció assegut, anomenades runabout, el
màxim favorit és el gadità José
Manuel Cruzado (Bombardier).
La competició tindrà lloc en un
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circuit abalisat a la platja de Roses, a tocar del port esportiu, a
partir de les  h.
Diumenge, per la seva banda,
tindrà lloc la regata a mar obert,
on només hi participen motos de
conducció assegut en un recorregut per la badia de Roses i les seves immediacions. El pilot càntabre Galo Polo (Kawasaki), actual
campió d’Espanya, és el favorit en
aquesta competició. La sortida es

realitzarà a la platja situada a ponent del Port de Roses a les .
del matí.
El Campionat compta amb
l’organització de la Federació Catalana de Motonàutica, de la Real
Federació Espanyola de Motonáutica i del club Grup d’Esports
Nàutics de Roses, i amb el patrocini de l’Estació Nàutica RosesCap de Creus i de l’ajuntament de
la ciutat.

Tot a punt a Banyoles per a la Copa
Catalana de pista de 500 metres

El Club Nàutic l’Escala organitza
durant tot aquest cap de setmana el
tercer Open l’Escala Accessible, una
competició de vela per a aquelles
persones amb discapacitat física,
visual o paràlisi cerebral. Aquesta
prova, a més, proclamarà els campions de Catalunya i d’Espanya de
l’especialitat. Les classes que competiran en aquesta prova són ., acces (, liberty, ., skud), GOS,
neo i raquero. Avui a partir de les
 h es realitzaran els entrenaments
i a les  h es farà la inauguració de
la competició. Demà i diumenge a
partir de les  h es disputaran les diferents proves, i l’últim dia a les  h
tindrà lloc el lliurament de trofeus.
Aquesta regata se sustenta gràcies
a diferents claus. Per una banda
l’accessibilitat i la facilitat de moviment dins de la zona portuària a
l’hora d’accedir a les instal·lacions esportives i a les embarcacions; i per
l’altra, la disponibilitat d’embarcacions adaptades i accessibles per a
persones en situació de discapacitat.

AGENDA
 ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
CCS3 - III SELECTIVA- TROFEU ISIDRE
SISTARÉ. PESCA SUBMARINA SÈNIOR
8/05/11. PLATJA D’ARO
ATLETISME
17A MITJA MARATÓ CIUTAT DE
GIRONA
8/05/11. GIRONA

PIRAGÜISME

L’estany de Banyoles acull demà
a partir de les  h la Copa Catalana de velocitat en  m, prova
puntuable per a la Lliga Catalana
de Pista i que servirà també com a
preparació de cara a la Copa d’Espanya que es disputarà el proper
cap de setmana.
Els velocistes catalans més destacats es donaran cita en aquesta
competició, amb absències importants com la de Saúl Craviotto,
que està preparant el Campionat
del Món i d’Europa, classificatoris
per als Jocs Olímpics. Entre els
clubs participants hi seran el CN
Banyoles, el CP Castelldefels, el Sí-

L’Open L’Escala
Accessible
de Vela arriba
a la seva
tercera edició

ENTITAS EXCURSIONISTES
XIII COPA CATALANA DE MARXES
TÈCNIQUES I DE REGULARITAT. 55A
MARXA D’ORIENTACIÓ
8/05/11. SANT JOAN DE LES ABADESSES
GOLF
XLV GRAN PREMI DE CATALUNYA
HEXAGONAL 2011
6-8/05/11. FONTANALS

coris Club, l’AE Xino-Xano, el CN
Lleida i el CC Baix Llobregat.
En categoria cadet destaquen
Albert Martí, Mauricio Tomás, Stefania Comparato, Aida García i

Sebastià Suárez. Eudald Vila en júnior i Enric Sánchez en sènior,
són altres dels candidats a adjudicar-se el títol en les seves categories.

PITCH AND PUTT
CAMPIONAT CATALUNA DOBLES
6-8/05/11. FORNELLS DE LA SELVA
REM
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLAÜT
MEDITERRANI. 700-1400 M.
8/05/11. BANYOLES

