
BREUS
DARDS

Tot a punt per al 
campionat de Catalunya
Els pròxims 29 i 30 d’octubre de 
2016, la Federació Catalana de 
Dards organitza a Puig-Reig, al 
pavelló municipal d’esports, els 
26è Campionats de Catalunya de 
Dards. En aquests campionats 
hi participaran els millors clubs 
i esportistes catalans, entre els 
quals hi haurà un bon nombre 
d’esportistes del Club Dards la 
Xarxa (Puig-Reig), el club degà 
dels dards catalans, i esportistes 
de Navàs i Manresa.

CAÇA

En marxa el campionat 
de Catalunya de 
falconeria
Aquest proper diumenge 23 
d’octubre es celebrarà el 8è Cam-
pionat de Catalunya de Falconeria 
a Alguaire, Lleida. Aquest fantàs-
tic espectacle, digne de veure, 
és considerat des de 2010 com a 
Patrimoni Immaterial de la Huma-
nitat per la UNESCO.

ANUNCIS OFICIALS

Federació Catalana de 
Pitch & Putt
Convocatòria de l’Assemblea 
Ordinària i Extraordinària
La Junta Directiva de la Federa-
ció Catalana de Pitch & Putt, en 
reunió del 4 d’octubre de 2016,  
convoca l’Assemblea Ordinària i 
Extraordinària que es celebrarà 
el proper dia 23 de novembre de 
2016 al  carrer de la Diputació 
número 274, principal A de Bar-
celona, a les 15:30 hores, en pri-
mera convocatòria, i a les 16:00h 
en segona convocatòria, amb el 
següent ordre del dia:
 
1r. Lectura de l’acta de l’Assemblea an-

terior.
2n. Aprovació si s’escau, de les quotes 

del 2017.
3r. Aprovació, si s’escau, del pressupost 

del 2017.
4t. Aprovació, si s’escau, del programa 

anual i del calendari esportiu ofi cial 
del 2017.

5è. Acceptació, si s’escau, del càrrec de 
patró a la Fundació UFEC i designació 
del President de la Federació en la seva 
representació al patronat.

6è. Nomenament d’interventors per a 
l’aprovació de l’acta de l’Assemblea.

 La informació sobre les matèries objecte 
de l’Assemblea estarà a disposició dels 
seus membres, a la seu de la F.C.P.P. des 
de la convocatòria de l’Assemblea.

UFEC

❖ El tribunal esportiu, impulsat pel 
Consell de l’Advocacia de Catalunya, 
el Col•legi d’Economistes de Cata-
lunya i la pròpia UFEC, neix amb la 
voluntat d’aquestes institucions de 
constituir un veritable instrument de 
resolució de confl ictes al servei de 
l’esport català. 

El TAEC podrà encarregar-se, per 
exemple, de confl ictes originats a 
juntes directives d’entitats, litigis per 
patrocini, desacords en convenis de 
drets de formació esportiva, impug-
nació d’acords d’assemblees i totes 
aquelles matèries que formen part 
de l’àmbit privat de les entitats i em-
preses esportives. Amb tots aquests 
confl ictes, el TAEC oferirà la pos-
sibilitat de resoldre’ls per mitjà de 
l’arbitratge o a través de la mediació, 
apropant les postures de les parts.

Amb aquest esperit, les tres ins-
titucions impulsores, amb Oriol 
Rusca i Nadal, President del Consell 
de l’Advocacia Catalana, Joan B Ca-
sas Onteniente, Degà del Col•legi 
d’Economistes de Catalunya, i Ge-
rard Esteva i Viladecans, President 
de la UFEC, han signat aquest dilluns 

els textos fundacionals amb què es 
posa en marxa el TAEC.

A partir d’ara, s’inicien els tràmits 
de registre al Departament de Justí-
cia, i es començarà una campanya de 
selecció d’àrbitres i mediadors i me-
diadores que durarà fi ns novembre 

Neix el Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya, 
un tribunal al servei de l’esport català

i que permetrà tenir l’òrgan a punt. 
Des d’aquest moment, des de la 
UFEC també es facilitarà que clubs, 
federacions i entitats facin les modi-
fi cacions pertinents de la normativa 
pròpia per facilitar-los l’accés al Tri-
bunal.

A l’acte també han assistit Rafael
Espino Rierola, President del Tribu-
nal Arbitral de Barcelona, Albert Co-
nesa i Bausà, Secretari del Consell de
l’Advocacia Catalana, i Isabel Pérez
Espinosa, cap dels serveis jurídics de
la UFEC.

POLIESPORTIU

❖La Diputació de Barcelona dóna 
suport a la segona edició del Fòrum 
Dona i Esport 2016. El diputat 
d’Esports de la corporació, Josep 
Salom, conjuntament amb les direc-
tores del Fòrum, Gemma Cernuda i 
Eva Ferrer van presentar en roda de 
premsa, el passat dimarts a l’espai 
Francesca Bonnemaison, la troba-
da que tindrà lloc avui, dissabte 22 
d’octubre, al campu s de la UPF. 

Un dels principals objectius del 
Fòrum és apoderar les dones en 
la pràctica esportiva perquè sigui 

millor, més saludable i un factor in-
tegrador de gènere. Amb especial 
atenció a les nenes i joves adoles-
cents perquè l’esport formi part del 
seu dia a dia. 

La jornada s’estructurarà en 5 
taules rodones, moderades pels 
periodistes esportius Marc Cornet i 
Danae Boronat, que tractaran sobre: 
salut, societat, comunicació, educa-
ció i gestió.  A més el mateix dia 22, 
a tot el món, es correrà la primera 
cursa # ActiveGirls5K Global, inicia-
tiva que també es tractarà al fòrum. 

La Diputació de Barcelona, amb el 
Fòrum BCN Dona i Esport 2016

BOWLING DE DEU

❖Cristina Sanz, representant de 
la Federació Catalana de Bitlles i 
Bowling a la Copa del Món Qubica-
AMF, s’ha classifi cat 21a, amb un 
total 3752 pals per disputar el tall 
de les 24 millors de la Copa del 
Món Qubica-AMF que s’està cele-
brant a Xangai (Xina).

Un total de 144 esportistes (63 
dones i 81 homes) de 89 federa-
cions de tot el món han participat 

en una de les competicions més 
prestigioses d’aquest esport. Demà 
al matí les 24 primeres lluitaran per 
aconseguir un lloc entre les 8 que 
passen a la semifi nals.

Aquesta és la millor classifi cació 
que ha aconseguit mai una repre-
sentant de Catalunya. L’any 2013 
Cristina Sanz es va quedar a les 
portes classifi cant-se en la 25a po-
sició.

Cristina Sanz, a la fi nal de la copa 
del món
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