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n El CBS Sant Boi va orga-
nitzar el ja habitual Tor-
neigPedro García en memò-
ria de qui va ser president
del club a principis de segle.
Aquesta novena edició del
torneig va comptar amb la
participació dels Chave-
liers de França, la selecció
navarresa, el CBS Sant Boi i
un All Star català.

El Sant Boi cadet, amb un
equip ben format, va procla-
mar-se campió després de
vèncer, en la final, l'All Star
per 10 a 4. La novena de les
estrelles catalanes va domi-
nar el partit fins la quarta
entrada, en què una sèrie
d'errors defensius van
deixar el partit empatat a 4
carreres. Des d'aquell mo-
ment, els locals van deixar
palesa la seva superioritat
defensiva, i amb Izquierdo i

Rodríguez des de la goma de
l l a n ç a r v a n m a n t e n i r
l'ofensiva dels Star.

El tercer lloc va ser per a
la selecció navarresa, que no
va oferir la seva millor ver-

sió. Per últim, el Chaveliers,
que va arribar amb moltes
baixes, va marxar sense co-
nèixer la victòria.

A nivell individual, de
l'All Star català, en el primer
partit guanyat contra els

francesos el MVP Game va
ser per a Roger Alzamora
amb un home run fora dels
límits. En el partit guanyat a
Navarra, el MVP Game va
ser per a Paul Feliu amb 2

hits i impulsant 2 carreres, a
més de ser el llançador guan-
yador. Finalment, el Cham-
pion Bat del torneig va ser
per al catcher de l'equip, Eloi
Puigferrer, amb més de 700
en la mitjana de bateig B

BEISBOL

n La Platja de la Fragata de
Sitges va acollir, aquest pas-
satcapde setmana, laprime-
ra prova Open del Campio-
nat de Catalunya 2012 de vò-
lei platja, amb la victòria de
Carolina Triguero i Erika
Kliokmanaiteencate-
goria femenina, i de
Sergi Martín i Agus-
tín Correa en la com-
petició masculina.

En la final femeni-
na, Triguero-Kliok-
manaite van derrotar
les seves companyes
del Club Nàutic El
Masnou Ester Ribera
i Berta Antequera per 21-15.
La tercera plaça de la prova
va anar a parar a mans de
lesactuals campiones de Ca-
talunya,Marta García i Car-
la Martínez, les quals van

vèncer Meritxell Alsedà i
l'alacantina Carol Pérez per
un ajustat 21-19 .

En el torneig masculí, la
victòria final va ser per a
Sergi Martín i Agustín Co-
rrea, del Club Nàutic El

Masnou, després de guan-
yar Geni Da Silva i Lluís Ba-
dosa,del'AECVallbona Gra-
nollers, per un ajustat 26-24.
En la lluita per la tercera
plaça, els jugadors del CV

PremiàdeDalt,XaviFolgue-
ra i Juan Miguel Rosell, van
assolir la victòria per 21-13
davant Raúl Salguero i Al-
brecht Glitz.

La presidenta de la Fede-
ració Catalana de Voleibol

(FCVb), Maribel Zamo-
ra, el regidor de Medi
A m b i e n t d e
l'Ajuntament de Sitges,
Ignasi Garrigó, el vice-
president primer de la
FCVb, Carlos Pérez de
laFuente, el secretari ge-
neral, Nacho Calderé, i
la vocal, Maite Meca,
van ser els encarregats

de lliurar els premis als
guanyadors.

La propera prova del
Campionat de Catalunya
tindrà lloc aquest cap de set-
mana a Cambrils B

VÒLEI PLATJA

Per primera vegada, tres equips de discapacitats
visuals varen participar als Sky Games, els
campionats del món de skyrunning que van tenir
lloc recentment a la Ribagorça, a la prova del km
vertical. L'esportista amb discapacitat visual
Marcos Bajo i el seu guia Josep Miquel Corral,
components de l'equip de curses de muntanya de
la FC d'Esports per a Cecs, hi van participar
juntament amb dos altres equips espanyols. Van
fer 3 km i 1.000 m de desnivell positiu en 1hora07
minuts. A finals de juliol, participaran als ParaSky
Games, també a la Ribagorça B

Triguero-Kliokmanaite i
Martín-Correa, campions a Sitges

El CBS Sant Boi guanya l'All Star català al 'Pedro García'

Els clubs ARVI i Vallès, a l'estada
'Summer Judo Rocks' de Finlàndia

UFECtv

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: la Solta
Internacional de coloms
missatgers, el Campionat
d'Espanya júnior i sènior de
natació amb aletes, l'aquatló
de Creixell i sobre la disciplina
esportiva del paracanoe B

Tres equips de discapacitats visuals,
per primera vegada als Sky Games

BASQUETBOL

NATACIÓ AMB ALETES

CURSES DE MUNTANYA JUDO

Estada del Comitè i
Escola d'Àrbitres de la
Federació Catalana

Programació a UFECtv:
La Federació Catalana
organitza un campus
esportiu a Móra la Nova

La catalana Raquel Marín participa en el Campionat del Món júnior de Graz

El professor del Judo ARVI i director Tècnic del
JC Vallès, David Soriano, ha participat com a
professor en l'estada de judo internacional
Summer Judo Rocks, que ha tingut lloc a la
localitat finlandesa d'Orimattila des de dilluns i
fins avui. L'han acompanyat deu judokes de
l'ARVI , entre els quals Iván Moreno i Toni
Mendoza, que a més, han exercit de tècnics
dels grups de benjamins i infantils. Aquesta és
la tercera edició que el Judo ARVI i el JC Vallès
participen en aquesta estada, on hi assisteixen
uns 250 judokes de diferents països B

CORFBOL

La gran família de l'arbitratge
del bàsquet català es reunirà
demà en la tradicional estada
arbitral del Comitè i Escola
d'Àrbitres de la Federació
Catalana de Basquetbol, que
tindrà lloc al Campus de
Bellaterra de l'UAB. Els
participants assistiran a
diferents xerrades sobre
normes administratives i
reglaments, així com de
primers auxilis i protocols
d'actuació en emergències B

WWW.UFEC.CAT

Els jugadors catalans es retrobaran a Cambrils

La nedadora amb aletes
Raquel Marín, del Club AE
Bellsport, participarà en el 12è
Campionat del Món júnior
CMAS, que tindrà lloc a la

localitat austríaca de Graz a
partir d'aquest diumenge i
durant una setmana. La
catalana nedarà en quatre
proves diferents: 200 m, 400

m, 800 m i 1.500 m en
superfície. La competició
comptarà amb la participació
de més de 200 esportistes de
24 països B

Els locals es van acabar enduent el torneig a la darrera entrada FOTO: JORDI 1.2

La Federació Catalana de
Korfbal organitza, dels dies 24
de juliol al 2 d'agost, un
campus esportiu a l'alberg
Mas de la Coixa a Móra la
Nova. L'objectiu d'aquesta
estada és ensenyar a jugar a
corfbol als nens i nenes, o bé
perfeccionar la tècnica
d'aquest esport a partir de
tallers, entrenaments i partits,
combinats amb estones de
lleure i activitats de tota mena
B


