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voleibol

UFECtv

Última cita del Vichy Catalan Volei Tour

Propers reportatges: El Catalonia Open Darts de
Calella, la Setmana Catalana de Vela i el Trofeu
Internacional de quad rugbi a Barcelona.

Aquest cap de setmana la ciutat de Cambrils acollirà la gran final del Vichy Catalan
Volei Tour 2018 que coronarà als campions de Catalunya de Vòlei Platja 2018. Les
millors 16 parelles de Catalunya, 8 en el quadre masculí i 8 en el femení, lluitaran
durant el cap de setmana per endur-se el títol català. Les finals, seran emeses pel
Canal Esport 3 de Televisió de Catalunya.

natació ► 75è aniversari de la Travessia de l’Estany

El Club Natació Banyoles vol
batre el rècord de nedadors

més
ufec
catalans al
kennel club

Els representants
de Catalunya
d’enguany, Àlex
Sabini amb Mind,
Miriam Garcia
amb Beauty i
Xavi Lopez amb
Troia, han sigut
els guanyadors
en la modalitat
Standard de
la Nation Cup
disputada
al prestigiós
International
Agility Festival del
Kennel Club.

poliesportiu ► per abordar temes pendents

Reunió de Gerard Figueras
amb la presidenta del CSD
▄ El secretari general de
l’Esport, Gerard Figueras, es
va reunir a Barcelona amb la
presidenta del Consell Superior d’Esports (CSD), María José
Rienda, per abordar alguns dels
temes que desenvolupen de manera conjunta la Secretaria General de l’Esport i el CSD, alhora
que se’n van plantejar de nous.
Els dos punts principals de la trobada van ser la derogació de la
llicència única i el projecte de la
Candidatura Olímpica d’Hivern
Pirineus-Barcelona. També van

tractar sobre la regulació de la
compensació econòmica en entitats esportives sense ànim de
lucre en l’esport no professional, l’IVA reduït per a l’esport i el
mecenatge esportiu, el finançament del CAR de Sant Cugat, el
Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1, la recuperació d’un pressupost d’inversió per als centres
de tecnificació (especialment, el
CT de Rem de Banyoles i el CT de
Piragüisme de la Seu d’Urgell), la
llei de les professions i les aportacions a les diputacions.

Foto de família de la 75a Travessia de l’Estanya

L

a tradicional Travessia de
l’Estany de Banyoles arriba aquest any a la seva
75a edició. La prova se celebrarà el pròxim 16 de setembre i, per
commemorar l’efemèride el Club
Natació Banyoles, organitzador
de la prova, vol batre el rècord de
participants. Amb aquest motiu
ha iniciat la campanya Fem vessar l’Estany.
La prova s’ha presentat aquesta
setmana a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). L’acte va comptar amb
la participació de representants
del club i l’Ajuntament de la ciutat, la Federació Catalana de Natació (FCN), el Consell Català de

l’Esport i la UFEC.
L’objectiu del CN Banyoles és
aprofitar el 75è aniversari per reivindicar la prova. El president del
club, Albert Comas, ha destacat
que “serà una edició especial i per
això ens hem proposat el repte
d’aconseguir el rècord de participació”, ha expressat. La Travessia concentra anualment més de
2.000 nedadors i nedadores.
Dinar, exposicions i llibre Per
primera vegada vegada s’ha organitzat un dinar popular per celebrar l’aniversari a les instal•lacions
del club. Inscripcions per a la Travessia i per al dinar al web www.
travessiadelestany.cat

A més, també s’editarà un llibre commemoratiu, La Travessia
de l’Estany. Una història visual. I
l’Espai EatArt de la Fundació Lluís
Coromina i al museu Arqueològic
acolliran dues exposicions sobre
la Travessia.
L’inici de temporada La Travessia és “una de les grans festes de
la natació catalana”, ha recordat
Enric Bertran, president la FCN,
qui també ha elogiat “el caràcter
competitiu, i també lúdic, de la
prova”, que li confereixen el paper
indiscutible d’inici de temporada.
“Qui ha sigut esportista de la federació, és difícil que no hagi fet la
Travessia”, ha reblat.

triatló
montiel i
Vallverdú,
guanyadors
a Banyoles

Banyoles, bressol
del triatló català,
ha arribat a la seva
37a edició oferint
novament la
distancia olímpica:
a 1.500 metres de
natació a l´estany,
seguits de 40
quilòmetres de
ciclisme de carretera
i una cursa a peu de
10 quilòmetres. Els
vencedors han estat
Arnau Montiel,
en categoria
masculina, i Anna
Vallverdú.

dards ► cita a Calella

Tot a punt per
al Catalonia
Open Darts
▄ El Catalonia Open Darts
arriba a la 7a edició i el FCD Anniversary Open 2018 serà ja la
3a edició. Ambdues competicions són internacionals, puntuables per al Rànquing Mundial
de Dards i pel Rànquing Western

Europe de la British Darts Organization (BDO), classificatori per
al Campionat del Món Individual. Calella acull la cita aquest
cap de setmana.
El Catalonia Open Darts és competició de dards més important que es celebra a Catalunya
i a tota la Península Ibèrica. Les
dues competicions classifiquen
els campions, de forma directa,
per a participar al Masters Mundial de Dards, el Winmau World
Darts Masters, que se celebra a
l’octubre.
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