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Regata a Empuriabrava

Pròxims reportatges: l’Open Internacional Catalunya 2019 de
pitch & putt que se celebra al Pitch & Putt del Roc de
Vilanova i la Geltrú: el campionat de Catalunya absolut
d’esquaix de Terrassa; i l’Open Internacional de Catalunya de
rem que es disputa a Banyoles.

El Campionat de Catalunya Open de motos aquàtiques segueix el seu camí.
Empuriabrava acollirà, el pròxim 11 de maig, la tercera regata puntuable del
campionat, en la modalitat de circuit i per a les categories Esquí GP1, Esquí GP3 i
Esquí F4. La regata tindrà lloc a la platja situada a Llevant de la bocana
d’Empuriabrava, Castelló d’Empúries.

► CAMPIONAT D’ESPANYA SUB18

Remuntada èpica i
triomf per a Catalunya

VELA

MÉS
ESPORT
BÀSQUET CDR
PARTITS DE LA
LLIGA CATALANA

A Nivell 1,
s’enfronten el
Valida sin
Barreras – CB
MIFAS contra el
CE Costa Daurada
i el partit entre el
Barça – UNES
contra el CE
Global Basket
UAB. Pel que fa a
la Lliga Nivell 2,
es disputen el
Comkedem
contra Bamesad i
el CB Granollers
contra el Màsters
FCEDF.

► MANIFESTACIÓ DE LA VELA CATALANA

La Vela Catalana omple
Barcelona d’embarcacions
en contra de la Llei de Costes
▄ L’Avinguda de la Catedral de
Barcelona s’ha omplert d’embarcacions aquesta tarda per exigir una
modificació del Reglament General
de Costes de l’Estat, que afecta i
deixa en risc de desaparició a un
nombre important de clubs nàutics
de platja de Catalunya. De la mà de
la Federació Catalana de Vela, centenars d’esportistes, tècnics, presidents de club, societat civil i institucions, s’han congregat al centre de

Barcelona per reclamar un canvi de
situació.
En aquest reglament, articulat pel
“Ministerio para la Transición Ecológica”, s’estableix que les instal•lacions costaneres -destinades a activitats esportives de caràcter nàutic
federat- no poden superar els
300m2, un fet que no succeeix amb
les instal•lacions vinculades a la restauració i que deixa desprotegits a
aquests clubs.

GIMNÀSTICA
RÍTMICA A
SANTA COLOMA
DE FARNERS

L

’equip de la FCGolf ha aconseguit el títol de Federacions
Autonòmiques Sub18 Masculí
després de remuntar un 3-0 en contra, per donar-li la volta en els individuals (4-5) i estrenar-se en el palmarès d’aquest a competició.
Els sis jugadors i tot l’staff tècnic
mereixen un 10 pel seu compromís,
fe i treball amb l’equip que sempre
van creure en la victòria, tot i que tot
ho tenien en contra després dels partits matinals. Però aquests nois són
d’una altra pasta, i creient fins a l’últim moment, li van donar la volta,
per sentenciar el títol i proclamar-se

campions Sub18 Masculí, per primera vegada en aquest format.
Andalusia va ser el rival i com va començar en els foursomes!. Els nostres nois no van poder fer res en els
partits matinals, amb derrotes PuigQuinquilla (3/2), Boneta-Serra (2/1)
i Danilin-Dalmau (5/4). La cosa pintava molt malament, però l’equip
seguia amb vida, i havien de remuntar a la tarda en els individuals. I
l’equip va sortir disparat a reparar el
que havia passat al matí. Boneta
tancava el primer punt davant Pedro
Marín (4/3) mentre Josep Maria Serra perdia el seu davant Lukas Pany

(5/4). Això obligava a guanyar la resta de partits si volíem donar-li la volta a la final.
I així va ser. David Puig assegurava el
segon punt davant Álvaro MuellerBaumgart (1up) i tres triomfs consecutius finals que van saber a glòria:
Agusti Quinquilla s’imposava a Alejandro Chacon (2/1), Juan Dalmau
trencava a Angel Ayora (6/5) i en el
partit definitiu, Maxim Danilin tancava la victòria davant David George
Schneider (2/1).
Triomf i èpica per a Catalunya, que
s’emporta un merescut títol treballat al llarg dels últims dies.

Santa Coloma de
Farners acull la
Copa Catalana de
rítmica. La
localitat gironina
és la seu aquest
diumenge de la
2a Fase
Individual Nivell
IV de la
competició
organitzada per
la Federació
Catalana de
Gimnàstica, amb
la col•laboració
del Club Rítmica
Farners.

LÍDERS ESPORT CATALÀ

► PREMIS LÍDERS DE L’ESPORT CATALÀ

Una nit especial
▄ Avui s’entreguen els primers
Premis Líders de l’Esport Català. Els
guardons, organitzats per la UFEC,
volen reconèixer la tasca de dirigents, àrbitres, projectes i periodistes del món de l’esport català.
César Villegas, fundador del CN Kallipolis, Mireia Vicente, periodista esportiva de TV3, el projecte inclusiu

del CE Europa, l’àrbitra Montserrat
Ubia, el projecte Sant Cugat Creix, la
Unió Esportiva Sant Andreu, Leandre Negre i Josep Maria Corona són
els guardonats.
Els premiats recolliran els guardons
en el decurs d’un sopar-gala després
que l’entitat celebri la seva assemblea general.

Viu l’esport català
@esportcat

esportcat

esport.gencat.cat

