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La selecció
femenina, 1a en
l'Open de Bèlgica

WWW.UFEC.CAT

n En la primera participació de la
selecció catalana en la XII Medite-
rranean Challenge Cup, que ha
tingut lloc a Montpeller, del 23 al
25 d'abril, la selecció catalana ha
guanyat un total de 5 medalles, 2
d'or masculines i 3 de plata.

El català Lluís Montfort va ser
el que va guanyar dos ors: un en la
combinada (4002) davant dels
grecs Ioannis Stathatos i Evagge-
los Krizinis, i un altre en la prova
màster, en superar en la final el
propi Stathatos per 2-1. Montfort
va superar primer amb facilitat el
jugador xipriota Charis Panayio-
tou per 2 a 0 en els quarts de final,
després, en les semifinals, va vèn-
cer l'italià Federico Rossi (2-0).

Plata en parelles
En la prova individual, Monfort
va assolir la medalla de plata amb
un total de 1.350 pals (225 de mitja-
na), prova en què els grecs van
aconseguir l'or i el bronze, mentre
que el també català Raül Gálvez
(1.214) era quart. En parelles mas-
culines, Montfort i Gálvez (2.517)
es van penjar la plata, molt a prop
dels italians Danielle Foiorentini
i Federico Rossi (2.529), i per da-
vant dels grecs Krizinis i Statha-
tos (2.489).

I en la prova d'equips mixtos, el
conjunt català, format per Lluís
Montfort, Raül Gálvez, Mònica
Boldói CristinaSanz,en una parti-
da d'infart, també van assolir la
medalla de plata amb un total de
4.621 pals (192,54de mitjana).Fran-
ça (4.806) va guanyar l'or, amb Ma-
rie Gauton, Elise Bretteville,
Alain Nicolas i Xavier Lotthe; i
Grècia el bronze de la prova reina
amb Anastasia Rovitakhi, Geor-
gia Papadimitriol, Evaggelos Kri-
zinis i Ioannis Stathatos (4.616).

L'equip de la Federació Catala-
na, format per Mònica Boldó

(Club Límit), Cristina Sanz (Club
Diagonal), Lluís Montfort i Raúl
Gálvez (Club Sweetrade), amb Ri-
cardo Gallego com a cap de
l'expedició, ha obtingut molt bons
resultats en la seva primera parti-
cipació en la Mediterranean Cha-
llenge Cup, on han competit
equips de 10 federacions: França,
Gibraltar, Grècia, Itàlia, Israel,
Malta, San Marino, Turquia, Xi-
pre i Catalunya. Els jugadors cata-
lans van compartir podi amb els
equips de Grècia, Itàlia i França; i
Lluís Montfort es va erigir en cam-
pió absolut B

BOWLING

Èxit de la selecció catalana en el
seu debut en la Mediterranean Cup

TAEKWONDO

Disputada la
tercera cita al
Circuit d'Osona

n La ciutat d'Elx va acollir el Cam-
pionat de Espanya de natació amb
aletes i velocitat en immersió per
autonomiesde la categoria absolu-
ta, organitzat per la Federació
d'Activitats Subaquàtiques de la
Comunitat Valenciana.

Aquesta competició va comptar
amb laparticipació de les seleccio-
ns de la Comunitat Valenciana,

Navarra, Catalunya, Balears, An-
dalusia, Euskadi, Canàries, Caste-
lla i Lleó i Galícia. En aquest cam-
pionat, la selecció de la Federació
Catalana d'Activitats Subaquàti-
ques (FECDAS) va aconseguir la
tercera posició amb 2.042 punts,
només superada per la selecció va-
lenciana, que va quedar campio-
na amb 2.402 punts, i la navarresa,

segona amb 2.228. Els catalans van
assolir 3 medalles de bronze: Mi-
reia Ferrándiz fou tercera en els
800 metres escafandre femení; Xa-
vier Bastus, també als 800 m esca-
fandre masculí; i en la prova de
4x100 metres relleus masculí, amb
l'equip format per Javier del Mo-
ral, Rubén López, Álvaro Pérez i
Manuel Prada B

n L'Open de Bèlgica de taekwondo,
un torneig de primera categoria de la
Unió Europa de Taekwondo (ETU)
disputat a la localitat flamenca de
Herentals, va donar el triomf general
a la selecció catalana femenina. A
nivell individual, dos catalans es van
endur la medalla d'or: Alejandro
Suárez (Jan Su) en -59 kg categoria
júnior, i Diana Vázquez (Studio Fran
Martín) en categoria sènior. I dues
catalanes més es van penjar la
medalla d'argent: Laura Vila (Jorsan)
en -59 kg júnior, i Beatriz Durán (Last
Round Polinyà ) en -63 kg categoria
sènior B

n L'Escuderia Osona va organitzar la
tercera cita puntuable per als
Campionats, Copes, Trofeus i
Challenges de Catalunya de Kàrting al
Circuit d'Osona, amb un total de 103
participants. En categoria alevina,
Aleix Barrabeig va guanyar la primera
cursa, mentre que la segona se
l'adjudicà Eliseo Martínez. Només dos
benjamins van disputar la prova:
David Vidales i José M. Roselló. Entre
els cadets, Àlex Palou i Álvaro Otero
van repartir-se les victòries; mentre
que en la KF3, Ferran Méndez va
guanyar la primera mànega i en la
segona el triomf va ser per a Pedro
Hiltbrand.

En l'Open RACC, Albert Rodas va ser
el més ràpid de la primera cursa, i en
la següent mànega Ignacio Cervera va
alçar-se amb la primera posició.
Finalment a la Parilla Cup X30 Ignacio
Calero es va adjudicar l'únic doblet de
la jornada B

ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES

Catalunya és 3ª en el Campionat d'Espanya
de natació amb aletes i velocitat en immersió
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