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PALES PLATJA

TIR AMB ARC

David Garcia i Xavi Fernández,
campions per equips
David Garcia i Xavi Fernández s'han proclamat campions per equips amb la selecció espanyola a l'European
3D Championships Croatian Archery Association
(EMAU), que es va celebrar
a la localitat croata de
Trakoscan de l'11 al 15 de
setembre, i on hi van participar cinc catalans.
Espanya, formada amb
els catalans David Garcia i
Xavi Fernández i amb Joaquin Mérida, es va proclamar campiona d'Europa al
derrotar en la gran final
Àustria per un clar 106/96.
En individual, els dos catalans van perdre els seus
enfrontaments de semifinal
i també la lluita per les medalles de bronze. En arc NU
Garcia va caure en semifinals davant el suec Attosson en una eliminatòria
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La Federació Catalana
celebra el primer Taikai
Solidari d'Arts Marcials

Tot a punt per al primer
Campionat oficial de
pales platja a Catalunya
Després d'haver assolit la
fundació del primer club de
pales platja a Catalunya, el
Pales Platja Castelldefels Club, i
després de 2 mesos de
trobades estiuenques a la
platja per promocionar aquest
esport, arriba el primer
Campionat oficial de pales
platja a Catalunya. Aquest
tindrà lloc el proper dissabte 29
de setembre a partir de les 10 h
a la platja de Castelldefels H

Programació a UFECtv:
Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: el Campionat de
Catalunya júnior i sub 23 de
curses de muntanya, el Trofeu
Internacional Ciutat de
Barcelona de tennis platja, el
Campionat de Catalunya de
banc fix i el Gran Premi de
Catalunya de bitlles catalanesH

La Federació Catalana de Judo i
Disciplines Associades celebra,
el proper 29 de setembre, el
primer Taikai d'Arts Marcials al
recinte Llars Mundet de
Barcelona. En ell es donaran a
conèixer totes les disciplines de
la federació amb una gran
exhibició que s'allargarà tot el
matí. Les disciplines són judo,
aikido, jiu jitsu, nihon tai jitsu,
kendo, wu shu i defensa i
protecció H

VELA
David Garcia i Xavi Fernández van formar part de l'equip campió
molt ajustada (40/41). En la
lluita per la medalla de bronze, l'altre suec, Larsson, es
va imposar al català per
41/34. En arc longbow, Fernández va perdre davant
l'italià Fantossi per 26/41.
En la lluita pel bronze no va
poder amb el danès Lysgaard (25/28).
Pel que fa a la resta de
catalans, cal destacar en arc

El Club de Mar de Sitges organitza el Campionat de Catalunya de patí de vela

NU al recent campió del
Món Sebastià Juanola, que
després de dominar la primera jornada, no va trobar les
bones sensacions en la segona i va finalitzar 15è de la
general amb 443 punts.
Montse Rierora va acabar
en el 12è lloc amb 292 punts,
mentre que en arc longbow
Juli Amat va finalitzar 32è
amb 260 punts H

El Club de Mar de
Sitges i la Federació
Catalana de Vela
organitzen, aquest
cap de setmana, el
Campionat de
Catalunya de patí
de vela júnior i
open, on s'espera la
participació d'uns
40 esportistes de
tot Catalunya. El
campionat constarà
de quatre proves,
de les quals seran
dues necessàries
per a la validesa de
la competició. Les
proves s'iniciaran a
les 12 h demà i
diumenge H

VOLEIBOL

L'Anderlini i el CV Sant Cugat, triomfadors
L'Anderlini italià i el CV sat derrotant en la final
Sant Cugat van ser els l'equip cadet de l'ARC Voleigrans triomfadors de la 9a bol. Les italianes de la Scuoedició del Torneig Interna- la Pallavolo Anderlini tamcional Ciutat de Sant Cugat bé van demostrar la seva suen vèncer en categoria infantil i juvenil les italianes, i en categoria cadet
les amfitriones.
En categoria infantil,
la Scuola Pallavolo Anderlini demostrà el seu La presentació va comptar amb els 40 equips
gran nivell assolint el
triomf en vèncer en la final perioritat tàctica i tècnica
el CV Elche, en una catego- al torneig juvenil, derrotant
ria en què l'últim campió de en la final l'ARC Voleibol,
Catalunya, el CV Vall d'He- en una categoria que va tebron i el Vòlei Sant Esteve nir un bon nivell amb la parvan completar un bon tor- ticipació en semifinals del
Feel Volley Alcobendas maneig arribant a semifinals.
El CV Sant Cugat va reva- drileny, amb la base de
lidar el títol assolit l'any pas- l'equip campió d'Espanya

cadet el maig passat a
l'Olímpics de Vall d'Hebron
i de l'últim campió
d'Espanya juvenil, el CV
Sant Cugat.
Dissabte va tenir lloc la
presentació oficial del torneig en què van estar presents els 40 equips que hi
van participar i que va
comptar amb la presència de l'alcaldessa de Sant
Cugat del Vallès, Mercè
Conesa, el regidor d'Esports
de l'Ajuntament vallesà, Xavier Tizón, i la presidenta
de la Federació Catalana de
Voleibol, Maribel Zamora,
que van voler acompanyar,
com en les darreres edicions, el club que presideix Miquel Martínez H

EXCURSIONISME

ESPORT PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS

L'Agrupació Excursionista
Catalunya fa història

Èxit dels esportistes Special Olympics
Catalunya - ACELL a la Cursa de la Mercè

L'Agrupació Excursionista Catalunya, que
celebra enguany el seu centenari, va
aconseguir, el cap de setmana passat,
completar el recorregut dels senders de gran
recorregut GR92 i GR11. Els 28 equips que van
participar van iniciar els trams dissabte al matí,
finalitzant els 968,5 km la nit de diumenge,
moment en què l'equip que va sortir del
Santuari de Núria va arribar a Beget (Girona). El
GR11 es va dividir en 12 trams, mentre que el
GR92 ho va fer en 16. En total, un desnivell de
27.145 m positius i 28.595 m negatius per a un
total de 266 hores de marxa H

Un grup de 60 esportistes Special Olympics
Catalunya - ACELL van participar diumenge passat
a la Cursa de la Mercè, a Barcelona. La d'aquest
any ha estat la participació dels esportistes amb
discapacitat intel·lectual més nombrosa. Al
finalitzar van rebre els trofeus, acompanyats al
podi per Maite Fandos, tinenta d'alcalde de
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de
l'Ajuntament de Barcelona. Els esportistes
pertanyen a l'Escola Esportiva de Barcelona i el CN
Sabadell- Avant, membres de la Federació
Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics
(ACELL) H

