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n La Unió de Federacions
Esportives de Catalunya
(UFEC) aposta pel pàdel a
Salt amb la inauguració de
dues pistes a les seves
instal·lacions del municipi
gironí. Les noves pistes del
Centre Esportiu de Salt, ges-
tionat per la UFEC, són les
primeres que es cons-
trueixen en aquesta locali-
tat.

La inauguració va tenir
lloc divendres passat amb la
presència del president de
la Unió de Federacions, Da-
vid Moner; l'alcalde de Salt,
Jaume Torramadé; l'ex al-
caldessadel municipi, Iolan-
daPineda; ieldelegat a Giro-
na de la Federació Catalana

de Pàdel (FCP), Raimon Na-
dal, que va ser dels primers
jugadors a estrenar les pis-
tes.

Una representació de ju-

gadorsi jugadores dela dele-
gació gironina de la FCP
van fer una exhibició de pà-
del abans dels parlaments
per part de David Moner i
Jaume Torramadé.

Podran gaudir d'aquestes
pistes tant els abonats i abo-
nades del Centre Esportiu,
com qualsevol persona que
estigui interessada a jugar a
pàdel, fent la reserva amb
u n m à x i m d e 1 5 d i e s
d'antelació.

Amb les pistes es millo-
ren els serveis esportius de
la vila de Salt i es comple-
menten les propostes que
ofereix el centre en activi-
tats i serveis per als seus
abonats i abonades B

n El primerCircuit Iberdro-
la-VelaParalímpica 2013 po-
sa punt i seguit a la seva
activitat. Després de finalit-
zar la cinquena prova, cele-
brada a finals del mes de ju-
liol a l'embassament d'El
Atazar, i després d'un mes
d'agost amb una màxima
exigència amb el Mundial
de 2.4mR a Irlanda, la sise-
na prova que s'havia de des-
envolupar aquests dies en
aigües del Real Club de Re-
gatas de Cartagena queda,
de moment, suspesa.

E l p r i n c i p a l m o t i u
d'aquest parèntesi, ja que
no es descarta realitzar
aquesta sisena i última pro-
va en els dos propers mesos,

és la proximitat del Trofeu
Internacional Iberdrola
2013 en aigües de València.
El calendari ajustat ha obli-
gat la Direcció Paralímpica
a fer un parèntesi i posar
tots els esforços en la prepa-
ració d'aquest trofeu inter-
nacional, en el qual s'espera
que hi acudeixin les millors
unitats internacionals i na-
cionals de la classe 2.4mR.

Demoment, i tret de modi-
ficacions en cas de disputar-
se aquesta 6a prova, el pri-
mer Circuit Iberdrola-Vela

Paralímpica2013 queda tan-
cat amb el català Paco Llo-
bet (CN Arenys de Mar)
com a guanyador, Rafa An-
darias (CN Jávea), subcam-
pió, i Antonio Maestre
(CAR Infanta Cristina), 3r.

La flota 2.4mR segueix la
seva preparació i posada a
punt a la base de València i
ja té la mirada posada en el
Trofeu Internacional Iber-
drola, que es disputarà del
22 al 26 d'octubre en la Base
Iberdrola i la Marina Real
Juan Carlos I B

PÀDEL

Amb la celebració de la 2a Pujada de Guardiola,
el Campionat de Catalunya de muntanya enfila
la seva recta final. El guanyador de la cinquena
cita de la temporada va ser Francesc Munné
(Demon Car), seguit de Jordi Galofré (Speed Car
GT 1000) en la segona posició i de Christian
Sifrés (Speed Car GT 1000) en la tercera. En la
resta de categories els guanyadors van ser
Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC) en
turismes, Joan Carrés (BMW 320 E30) al Trofeu
Propulsió i Lluís Teixidor (BMW 2.4) en
regularitat Sport B

La UFEC inaugura dues pistes
al Centre Esportiu de Salt

Paco Llobet,
campió del primer
Circuit Iberdrola -
Vela Paralímpica

UFECtv

Dos campions i dos podis catalans
en els estatals de marató

Luque, Codina i
Llorens s'imposen
al 18è RAID del CRON

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els reportatges
del Trofeu Internacional de
Barcelona de ciclisme en pista
'Memorial Miquel Poblet', el
Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona de futbol sala per a
persones amb discapacitat
intel·lectual, el Campionat de
Catalunya de llagut de rem i un
reportatge sobre el creixement
del pàdel B

BALL ESPORTIU

El Campionat de Catalunya de
muntanya enfila la seva recta final

CICLISME

CAT
HÍPICA

Programació a UFECtv:

TIR OLÍMPIC

Borodin, Rojas, Delgado,
Pérez i Bazán s'emporten
el Trofeu Generalitat

Les millors parelles,
en el Campionat
de Catalunya
d'estàndards i llatins

AUTOMOBILISME

Els Campionats d'Espanya de marató, celebrats
a Cazorla (Jaén), van deixar vàries alegries per
als ciclistes catalans. Sandra Santanyes
(Bicisprint) va finalitzar segona en la cursa
femenina, en la qual Anna Villar (Manresa EC)
va ser cinquena. Per la seva part, Ramon Sagués
(The Blue Motors Pon) va ser tercer a la
competició elit, mentre que Manuel José Julve
(Catalunya Sud) i Francisco Javier Salamero (Out
Cat Club Esportiu) van ser els campions sènior i
màster 40 respectivament, i Pablo Egeda
(Manresa EC), subcampió a màster 30 B

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 27 DE SETEMBRE DE 201308

La comarca d'Osona va acollir
una nova edició del RAID del
CRON, que enguany arribava a
la seva 18a edició. La prova de
major recorregut va ser el
CET0*, guanyada pel binomi
format per Àlex Luque amb
Shagya V-3.

Pel que fa a les altres dues
proves que es van disputar, els
guanyadors van ser Martina
Codina amb Infante a VC-60, i
Xavier Llorens amb Vent a
VC-40 B

A falta de decidir si es disputa la darrera prova, Paco Llobet és el guanyador

WWW.UFEC.CAT

El Pavelló Municipal Josep
Llavina i Esteve de Santa
Maria de Palautordera
acollirà, demà i diumenge i
per tercer any consecutiu,
els 9ns Campionats de
Catalunya de Ball Esportiu
2013 en les disciplines
d'estàndards i llatins. Les
dues jornades de ball
inclouran també un Open
Juvenil, el campionat català
de ball en cadira de rodes i
el primer Campionat de
Catalunya down per a
persones amb discapacitat
intel·lectual B

Es tracta de les primeres pistes d'aquest esport al municipi gironí

L'alcalde de Salt, Jaume Torramadé i
el president de la UFEC, David Moner

L'Institut de Seguretat Pública
de Catalunya va acollir el
Trofeu Generalitat de pistola
d'aire. Els guanyadors van ser
Mykhaylo Borodin (Club Tir
Montsià) en sèniors, Carles
Rojas (Club Tir Esportiu
Barcelona) en veterans,
Joaquim Delgado (Club Tir
Esportiu Barcelona) en júnior
masculí, Patrícia Pérez (Club Tir
Esportiu Barcelona) en dames i
Sara Bazán (Club Tir Esportiu
Barcelona) en júnior femení B


