
VELA

❖ Barcelona acollirà el Campionat
del Món de la classe de vela lleugera
470 entre el 10 i el 19 de maig, on hi
participaran un total de 300 esportis-
tes amb 150 embarcacions de 20 paï-
sos. L’organització anirà a càrrec de
la Federacion Catalana de Vela, la Re-
al Federación Espanyola de Vela, la
Classe Internacional 470, el Reial
Club Marítim de Barcelona, el Reial
Club Nàutic de Barcelona i l’Ajunta-
ment de Barcelona.

La competició 
El campionat, el més important

que enguany se celebra al litoral bar-
celonès, té un valor afegit, i és que
per a molts països serà la prova que
determinarà quin dels seus equips es
classifica per participar en els Jocs
Olímpics de Londres.

El Mundial, juntament amb l’inte-
rès que desperta
com a competi-
ció d’alt nivell,
serà una eina de
promoció dels
beneficis de la
pràctica de l’es-
port de vela en-
tre ciutadans.
Barcelona és una
ciutat vinculada al mar i al món de la
nàutica en particular, a través d’ini-
ciatives de la societat civil de finals

Vint països lluitaran a Barcelona pel
mundial de 470
El campionat del món se celebrarà entre el 10 i el 19 de maig

Barcelona acollirà el Campionat del Món de la classe de vela lleugera 470.
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del segle XIX amb la creació del Reial
Club Marítim Barcelona i el Reial Club

Nàutic de Barcelona.
La fase prèvia a la compe-
tició s’iniciarà a finals d’a-
bril, moment en el que
arriben els països partici-
pants per entrenar i pre-
parar el campionat. La ba-
se pels entrenaments es-
tarà situada al Port Olím-
pic, en el Centre Municipal

de Vela, on s’hi troben les instal•la-
cions de la Federació Catalana de Ve-
la.

Entre els participants, destaquen
els actuals campions del món de la
classe 470 masculins, els australians
Matthew Belcher i Malcom Page, i les
espanyoles Tara Pacheco i Berta Be-
tanzos en categoria femenina.

Hi ha tretze proves programades,
de les quals sis són de qualificació i
altres sis finals. El darrer dies se cele-
brarà la gran final, en la que hi parti-
ciparan els deu primers classificats.

El mundial per a tots
El Mundial tindrà també una vessant
molt propera als ciutadans amb l’or-
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ganització d’activitats que puguin fa-
cilitar la comprensió i la pràctica d’a-
quest esport. Dissabte 12 de maig a
les 12 h, s’organitzarà una regata
d’exhibició en el Port Vell, amb la in-
tervenció de dos esportistes dels paï-
sos participants. L’objectiu és apro-
par l’esport de la vela a petits i grans.

La Federació Catalana de Vela
també organitzarà, a través de l’Esco-
la Municipal de Vela de Barcelona,
batejos de mar, per aquelles perso-
nes que desitgin navegar aprenent
les primeres nocions i gaudint del
front marítim de Barcelona.

FUTBOL
Catalunya serà la seu
de la fase final del
Campionat d’Espanya
sub-18

❖ La Federació Catalana de
Futbol organitzarà la fase final
del Campionat d’Espanya de
Seleccions Autonòmiques
masculines sub’18, segons ha
informat la Real Federación
Española de Futbol, on hi par-
ticiparan València, Galícia, Ca-
talunya i Andalusia o Castella
la Manxa (encara pendent de
resolució). Les semifinals es
diputaran el divendres 20 d’a-
bril, mentre que la final tindrà
lloc diumenge 22 d’abril.

BEISBOL
El CB Barcelona, líder
de la divisió d’honor
❖ El CB Barcelona és el líder
de la divisió d’honor de beis-
bol després d’imposar-se als
dos partits de la sisena jorna-
da disputats el cap de setma-
na passat davant el San Inazio
Bilbao Bizkaia. El conjunt cata-
là va derrotar el basc per 0-6
al primer partit i per 1-10 al
segon. Pel que fa als altres dos
equips catalans, el CBS Sant
Boi va perdre els seus dos par-
tits davant l’Astros de València
per 2-3 i 6-14, i el CB Vilade-
cans es va imposar al Pamplo-
na per 5-0 i 14-1.

BREUS

LLUITA

❖ Los Alcázares va acollir, els passats
24 i 25 de març, la primera Copa d’Es-
panya en modalitat open, on la Selec-
ció Catalana va finalitzar primera. In-
dividualment, es van proclamar cam-
pions Leonardo Quintero (62 kg), Hay-
rapet Apikyan (80 kg) i Pol Canudas
(90 kg) a grecoromana i Taimoraz
Friev (80 kg), Nicoloz Gagnidze (90
kg) i Kíldare Pérez (120 kg) a lliure
olímpica. Gor Ohanyan (70 kg), Raz-
mik Safrazyan (80 kg) i Rouslan Aliev
(90 kg) a grecoromana i Júnier Casti-
llo (62 kg) a lliure olímpica es van fer
amb l’argent, mentre que Mamuka
Kirkitadze (70 kg) i Vakhtang Endelad-
ze (80 kg) van aconseguir el bronze a
grecoromana i lliure olímpica.

Catalunya, campiona de la copa d’Espanya 

La Selecció Catalana lluita pel primer lloc.

TAEKWONDO

❖ Alacant va acollir, el 25 de març,
el Campionat de Catalunya de tèc-
nica i pumse adult, amb grans re-
sultats per esportistes catalans. 

En categoria individual, Alex
Marin i Vanesa Leon van ser pri-
mer i segona respectivament a sè-
nior 1, Alberto Jo Lee va aconse-
guir l’or a sènior 2, mentre que
Yolanda Fidalgo va ser quarta; a
màster 1 Diego Carrillo i Soo Mi Jo
Lee van finalitzar primers, Marta
Calafell, tercera i Antonio Moreno
quart; i a màster 2, Fco. de la Ro-
sa, segon i J.Manuel Marin, tercer. 

Pel que fa a les parelles 1, el
Lee Young Montcada va finalitzar
tercer, mentre que el Lee Young
Montcada C i el Lee Young Mont-
cada B van ser primer i tercer res-
pectivament a parelles 2. 

Als trios, el Cos Olímpic primer i
el Lee Young Cerdanyola va ser
quart a masculins 1, el Lee Young
Montcada va ser primer a feme-
nins 1, el Lee Young Montcada A
primer i el Lee Young Montcada B,
quart a masculins 2, i el Lee
Young Montcada i el Choi’s Vila-
nova primer i segon a femenins 2. 

Proclamats els nous campions
d’Espanya de tècnica i pumse adult

El mundial tindrà
una vessant
propera als

ciutadans, amb
diferents activitats


