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CAT
PARALÍTICS CEREBRALS

La Federació signa conveni amb
Individual Sports Consulting S.L.
n La Federació Esportiva
Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC) ha signat
un conveni de col·laboració amb l’empresa Individual Sports Consulting,
S.L. (ISC), empresa que
s’ocupa del treball relatiu
als aspectes psicològics que
tenen a veure amb el rendiment esportiu, vinculantho a la pràctica d’atletes
professionals. L’acte de signatura, que va tenir lloc a
la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, va comptar amb la presència
de
Fransciso
Segarra, d’ISC, i Carles Muñoz, president de la
FECPC. A través d’aquest
conveni, que es va signar el
passat 11 de febrer de 2016,

FEEC

UFECXICS

En marxa la CronoNiu UFECXics, tota
l’oferta esportiva
per als més petits

La desena edició de la
CronoNiu, organitzada per
La Molina Club d’Esports,
acollirà demà el Campionat
de Catalunya de Curses
Verticals FGC Mountain
Series 6.0 de la Federació
d’Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC). El traçat
té un desnivell de 685
metres. Els corredors
sortiran des del telecabina
Alp 2500, i la meta estarà
situada a l’estació superior
del mateix H

La Unió de Federacions
Esportives ofereix una
sèrie de reportatges amb
l’objectiu de donar a
conèixer tota l’oferta
esportiva a Catalunya per
als més petits a través de
l’espai UFECXics. Podeu
trobar aquests
reportatges al canal
UFECXics de Youtube

www.youtube.com/ufecxics

PESCA

Tot a punt per al Campionat
de Catalunya a Canet de Mar
Aquest cap de setmana comença la
temporada esportiva de l’Àrea de Mar
– Costa de la Federació Catalana de
Pesca Esportiva i Càsting, amb la
disputa del 6è Campionat de Catalunya
de la modalitat Duos a Canet de Mar
amb un total de 40 parelles inscrites.
Els tres primers classificats formaran la
selecció catalana i participaran al
Campionat d’Espanya de l’1 al 3 juliol a
Astúries. Aquesta competició compta
amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Canet de Mar i la SPD La DURADA H

ESPORT ADAPTAT

Segona jornada de tecnificació de natació
la FECPC col·laborarà a difondre i promoure aquest
projecte. Concretament, Individual Sport Consulting
SL basa el seu treball en els
tests PRO3, com a eina que
permet avaluar els trets de

personalitat, especialment
enfocant-los al món de l’esport. L’empresa els està implantant dins aquest àmbit
com una part de les seves
activitats d’assessorament
i consultoria esportiva H

JUDO

Prova classificatòria per al Campionat d’Espanya
n Fins a 46 judokes catalans s’han desplaçat a València per participar en la
fase sector sub-21, competició classificatòria per al
Campionat d’Espanya que
tindrà lloc el 5 de març a la
localitat madrilenya de
Pinto. En la prova, a més
dels esportistes catalans, hi
participen les federacions
Valenciana, Murciana i Balear; totes amb l’objectiu
d’aconseguir el màxim
nombre de places possible.
21 dels 46 esportistes han
aconseguit quedar entre els
3 primers classificats de la
seva categoria i per tant,
han obtingut el bitllet per a
la fase final del campionat
estatal: Marina Garriga,
Marta Also, Paula Roset,
Paula Cubero, Elena Gasull, Cristina Calvo, Jazmín Arjona, Aina Cornellà,

Dissabte 20 de febrer s’ha
portat a terme a les
instal·lacions del CAR de Sant
Cugat la 2a Jornada de
Tecnificació de natació dins del
programa PROMONAT,

destinat a la preparació de
futurs campions de natació. Els
esportistes de la FCEDF que
han participat a la sessió han
sigut: Albert Martínez, Jubal
Edo, Marc Sala i Pablo Errando.

BILLAR

Comença una nova temporada de la FCB

Final catalana a -81 kg: Jesús Fuente i Jordi Xancó
Clàudia Salgado, Pol López,
Harutyun Kepydian, Marc
Castellà, Javier Cabello,
Nshan Kepydian, Jordi
Xancó, Jesús Fuente, Anael
Ruiz, Gerard Estévez, Juli
Palacios, Jep Custodio,
Marc Martí i Ivan Suàrez.
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Als recents classificats
se’ls han d’afegir Oriol Subirana, David Garcia, Gerard Garriga, Amadeu Riera, Ilia Khabuliani, Mireia
Lapuerta, Patrícia Torres i
Marta Antón que completaran la delegació H

La Federació Catalana de Billar (FCB) comença una nova
temporada. Enguany l’activitat esportiva de la federació
consta de 26 campionats individuals de Catalunya en les
modalitats de Carambola, Snooker i Pool, 2 lligues de
Carambola i 1 d’Snooker, 8 proves nacionals i 2
internacionals; i tot això amb més de 600 jugadors i
jugadores entre totes les modalitats de joc i les diferents
divisions. Davant d’aquest inici de temporada, la FCB
cercarà durant el primer mes de competició tota mena
de projectes de col·laboració per dur a terme la seva
activitat, així com patrocinadors per a aquest nou curs.
Tota la informació a la web de la federació
www.fcbillar.cat H

La sessió ha estat coordinada
per Jaume Marcé i han
participat els entrenadors
federatius Xavi Cenzano i
Roger Cruañas i l’entrenador
Jesús Collado H

HÍPICA

Àfrica Pou, Pol Graells i Carlos
Pachec vencen al raid
Argentona-Òrrius
Dissabte 20 va tenir lloc el I Raid
Argentona-Òrrius, en aquesta ocasió
dividit en tres categories CET0 *, VC-60 i
VC-40. En la prova CET0 * es van recórrer
80 km, amb victòria d’Àfrica Alexandra
Pou amb Tango d’Arsol; Pol Graells amb
Nino va ser el primer a completar les tres
fases del VC-60; i, per acabar, la victòria
en el VC-40 va ser per a Carles Pacheco
amb Zaphire Bej H

