
UFEC tv
Programació
Reportatges ja disponibles: el Rescue Barcelona de salvament 
i socorrisme, el Campionat del Mediterrani de velocitat de 
motociclisme, el Campionat de Catalunya de clàssiques d’esquí 
nàutic, el Campionat de Catalunya cadet i júnior de karate i l’acte de 
presa de possessió de Gerard Esteva com a president de la UFEC. 

gimnàstiCa 
Els Campions d’Espanya, confirmats per al Blume
Per al Trofeu Ciutat de Barcelona-38è Memorial Joaquín Blume d’aquest any ja hi ha 
confirmats els gimnastes de la delegació espanyola i catalana que hi competiran: 
sens dubte un cartell de luxe que farà les delícies dels bons aficionats a aquest 
esport, ja que participarà el millor dels nostres gimnastes. Vuit dels millors, alguns 
presents en els recents jocs olímpics de Rio de Janeiro.

ufec

bowling
copa del món 
qubica-amf

Cristina Sanz i 
Àlvar Cardona, 
campions del 
9è Campionat 
de Catalunya 
Qubica-AMF, 
participaran al 52 
World Cup Qubica-
AMF, que tindrà 
lloc a Xangai 
(Xina) d’avui al 
23 d’octubre, en 
representació 
de la Federació 
Catalana de Bitlles 
i Bowling. L’equip 
català va viatjar 
ahir per iniciar els 
entrenaments. 
La competició 
comença dilluns.

rem
vencedors al 
port marina
S’ha celebrat a 
Tarragona la 2a edició 
de la Regata Top 
Speed Rowing al Port 
Marina Tarraco. Són 
350 metres en Skiff a 
màxima velocitat. El 
guanyador  absolut 
masculí va ser Omar 
Aymerich (CRT);la 
absolut femenina, 
Mirjam Kreusel 
(RCRA); a màster,  
van ser Andrea 
Mazzanti (RCNT) i  
Marijnt Rom. 

més 
esports

E l pilot català David Bur-
gos s’ha proclamat campió 
del Món de motonàutica a 

la modalitat Endurance Class B, a 
la categoria de Promoció, després 
de guanyar les regates que han 
tingut lloc els passats dies 7, 8 i 9 
d’octubre al llac de Como (Itàlia).  
Burgos va utilitzar una embarca-
ció de la marca Ring de 6,3 metres 
d’eslora propulsada amb un mo-
tor foraborda Mercury de 150 ca-
valls. Es va imposar en les dues 
primeres mànegues i va fer segon 
a la tercera, per davant del equip 
format pels andalusos Fernando 
López i Sergio Gómez i de l’italià 
Cristiano Zandri, tots ells amb 
motor Yamaha. Les aigües del llac 

motonàutica ► en el mundial celebrat a como

david burgos, 
campió del món

de Como no van estar aquest cop 
especialment mogudes, però el 
fred i els núvols van acompanyar 
tota la competició i, a més, la da-
rrera regata es va disputar sota la 
pluja. Burgos va participar l’any 
passat al campionat d’Europa a 
aquestes mateixes aigües però 
va patir un accident sense con-
seqüències per a ell, però que va 
ocasionar la pèrdua total de la se-
va embarcació. D’aquesta manera 
es treu amb escreix l’espina que va 
suposar la seva participació l’any 
anterior.
Altres equips catalans han tingut 
també bons resultats. El pilot ca-
talà Josep Izquierdo (Club Nàutic 
Garraf), formant equip amb el co-

L’embarcació de Burgos durant la competició 

pilot gallec Sergio Pereira (Mo-
toclub A Peroxa), han obtingut el 
subcampionat a la categoria S2, 
en què els pilots canaris Falcón 
– de Armas, amb llicència catala-
na, van acabar tercers. A més, els 
equips catalans formats per Car-
los Santaella i Toni Guinot, així 
com el format pels germans Icar i 
Hèctor Sanz, van ser quarts i cin-
quens, respectivament, a la cate-
goria Boat Production, amb mo-
tors de 250 cavalls. 
Els pilots espanyols van ocupar 
vuit dels 12 lloc possibles als podis 
de les diferents categories, la qual 
cosa és un èxit notable, davant de 
pilots procedents també d’Itàlia, 
Portugal, Alemanya i Bèlgica.

▄  El 8 i 9 d’octubre es va dis-
putar el Campionat de Catalun-
ya Matxplay 2016 al P&P Franciac 
(Caldes de Malavella). El cap de 
setmana anterior s’havia jugat la 
fase prèvia amb 288 participants 
que va definir els 57 jugadors que 
guanyaven la plaça i que, junta-
ment amb 7 jugadors que tenien 
plaça directa per mèrits espor-
tius, definien el quadre de 64 ju-
gadors que van disputar la fase 
final. La classificació va quedar 
de la següent manera: Marçal 
Moré es va proclamar campió de 
Catalunya Matxplay. Al podi van 
acompanyar-lo Joan Poch i Eric 
Puig. Les següents posicions va 
ser per a Oriol Mas, Enric Sanz, 
Jordi Cantó, Xavier Ponsdomè-

pitch & putt ► campionat disputat a caldes de malavella

marçal moré es proclama 
campió de  catalunya 

nech i Berenguer Ortí.  Aquest és 
el primer Campionat de Catalun-
ya Individual que guanya Marçal 
Moré, qui a nivell internacional ja 
havia guanyat l’Open Catalunya 
FIPPA 2011 i 2012 i l’International 
Pairs FIPPA 2015 fent parella amb 
Oriol Mas.

▄ Aquest diumenge s’ha 
celebrat la darrera prova de la 
temporada del Campionat del 
Mediterrani de Velocitat al cir-
cuit de Calafat. Més d’un cen-
tenar de pilots han omplert el 
pàdoc del mític circuit de Ca-
lafat, que ha gravat amb lle-
tres d’or el nom del campió de 
la Copa RiejuRS3, Daniel Mo-
geda. El pilot de Castelldefels 
arribava a la cita de Calafat 

motociclisme ► a la darrera prova, disputada a calafat

el debutant daniel mogeda, 
campió de la copa rieju rs3

amb tot de cara per procla-
mar-se campió. En la primera 
mànega, Mogeda s’ha men-
jat les opcions de tots els seus 
rivals, realitzant una cursa 
magnífica que ha dominat des 
del primer revolt del traçat de 
Calafat. Amb la tranquil•litat 
de saber-se campió, a la se-
gona mànega Daniel Mogeda 
ha finalitzat la cursa en terce-
ra posició.
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