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VOLEIBOL

El Museu Olímpic i de l'Esport 'Joan Antoni
Samaranch', a Barcelona, acull, el proper dilluns
a partir de les 19.30 h, la presentació oficial del
nou Club Beisbol Barcelona. Aquest nou club,
l'únic dedicat a la pràctica del beisbol a la ciutat
comtal, neix per donar continuïtat a les
activitats realitzades durant més de 80 anys en
la secció de beisbol de l'FC Barcelona. En la
temporada 2012, el Club Beisbol Barcelona
presentarà equips en totes les categories
federades sub 18 i en les categories sènior de
Primera Divisió Catalana i Divisió d'Honor B

n La cinquena edició de
l a C o p a P r i n c e s a
d'Astúries de Superlliga
2 femenina va finalitzar
diumenge passat amb la
victòria final de les ma-
drilenyes del Feel Volley
Alcobendas, després de
guanyar al tie-break da-
vant les amfitriones del
RGC Covadonga.

L'equip asturià va ser
precisament el botxí del
CVB Barça en la primera
semifinal. En un partit
molt igualat fins al tercer
set, les de Marta Gens van
acabar perdent l'ocasió de
repetir final després d'un
quart set amb molts errors
de les catalanes, permetent
així la victòria i l'accés a la
final de l'equip amfitrió.

Després d'aquesta derro-
ta, l'equip blaugrana es con-
centrarà a partir d'ara en la
lliga, on resten encara sis
jornades per disputar i en
què les de Marta Gens opten
a ocupar una de les tres pla-
ces d'ascens a Superlliga,

juntament amb el CV Va-
ll d'Hebron i el CV Sant
Cugat,amb opcions enca-
r a m a t e m à t i q u e s
d'ocupar una de les pla-
ces després de l'acord
arribatenl'última Comis-
sió Executiva de la Real
Federación Española de
Voleibol, on es va apro-
var aquest nou sistema
d'ascensos, eliminant el
play-off final entre el se-
gon i el tercer classificat.

La lliga regular torna
aquest cap de setmana amb
el derbi català a INEF entre
el CVB Barça i el CV Vall
d'Hebron, que pot ser deci-
siu per a ambdós equips, de
cara a les seves opcions
d'ascensa la màximacatego-
ria del voleibol estatal B

UFEC

n La Unió de Federacions
Esportives de Catalunya
(UFEC) i l'agència de viat-
ges Sports&Go, especialitza-
da en col·lectius d'entitats
esportives i esdeveniments
esportius, han signat un
conveni de col·laboració
p e r a l a m i l l o r a d e
l'organització dels desplaça-
ments que es fan des de les
federacions esportives cata-
lanes i els seus clubs.

Sports&Go es converteix
així en l'agència de viatges
oficial de la Unió de Federa-
cions, gestionant tots aque-
lls serveis que la UFEC i les
67federacions que la compo-
nen puguin necessitar tant
a nivell individual com per
grups.

A través d'Sports&Go, les
federacions podran adqui-
rir bitllets d'avió, vaixell i

tren, fer reserves hoteleres,
llogar cotxes o autocars pro-
pis per a qualsevol desplaça-
ment, organitzar congres-
sos i convencions, etc. Tots
aquests serveis,amb un des-
compte especial.

La formalització d'aquest

conveni de col·laboracióva
tenir lloc dilluns passat a la
seu de la UFEC, a Barcelo-
na, entre el president de la
Unió de Federacions, David
Moner, i el director general
de Sports&Go, Antoni Moli-
né B

Les amfitriones de l'RGC Covadonga
desperten del somni el CVB Barça

El Molins de Rei masculí, primer
en la Copa Federació sub 16

UFECtv

La UFEC signa un conveni de col·laboració
amb l'agència de viatges Sports&Go

El Club Beisbol Barcelona es
presenta oficialment al Museu

HÍPICA

HALTEROFILIA

Marti Tarragona es
proclama campió de
l'Open Bonasport

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: el Campionat de
Catalunya de grups xous de
patinatge artístic, el duatló de
carretera Ciutat de Granollers,
el Centre d'Alt Nivell en
Handbol Femení (CANH) i Kiko
Hervás, nedador català que
participarà a Londres 2012 B

El Poliesportiu Llars
Mundet, escenari de la
fase sector de l'Estatal

Jesús Garmendia s'emporta el Gran Premi del CSN2* del RC de Polo

El Club Halterofília Molins de Rei s'ha proclamat
campió en categoria masculina de la setena
Copa Federació de clubs sub 16, disputada
dissabte passat a Madrid. Amb un total de
1.293,64 punts, els catalans van ser els grans
dominadors de la competició. A nivell
individual, Edgar Rubio va aconseguir la millor
puntuació, mentre que Marcos Ruiz va fer la
tercera millor marca. En la competició femenina,
el CH Molins de Rei va ser tercer. La catalana
Noelia Caballero va fer la segona millor marca,
només superada per Alba Sánchez (CH Alzira) B

ESQUAIX JUDO
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CAT

Programació a UFECtv:

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 17 DE FEBRER DE 2012

David Moner i Antoni Moliné a la seu de la UFEC
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Les instal·lacions del Club
Bonasport de Barcelona van
acollir, el cap de setmana
passat, un open de categoria C
patrocinat per Tecnifibre, amb
la participació de 40 clubs de
Catalunya. Marti Tarragona
(Club Natació Lleida) es va
proclamar campió a
l'imposar-se al seu company
Jordi Roig. Josep Molina
(Squash Blanes) va derrotar
Raul Carnerero (Metasports de
Polinyà) en la final de
consolació B

El CVB Bará va perdre en la primera 'semi'

El genet basc resident
a Catalunya, Jesús
Garmendia, es va
imposar en el Gran
Premi del CSN2* que
es va disputar el cap
de setmana passat al
Reial Club de Polo de
Barcelona. El podi el
van completar Álvaro
Zambrano i Bartolomé
Mayor, segon i tercer
respectivament. Pel
que fa a la prova
d'1,30 m, el
guanyador va ser Joel
Vallés, mentre que a
la d'1,30 la victòria va
ser per a Hervé
Duhaut B

WWW.UFEC.CAT

El Poliesportiu Llars Mundet de
Barcelona acull, demà a partir
de les 11 h, la fase sector est
del Campionat d'Espanya de
judo absolut masculí i femení.
En aquesta fase, hi participaran
les federacions de Balears,
Catalunya, Comunitat
Valenciana i Múrcia. Els tres
primers de cada pes
participaran en el Campionat
d'Espanya el 3 i 4 de març.
Properament, UFECtv n'oferirà
un reportatge al seu web
(www.ufec.tv) B


