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!El proper 4 d’octubre, a

les 9:00 hores, Barcelona

acollirà laquarta ediciódel

Correbarri, la cursa que

enfronta els deu districtes

barcelonins en un duel per

establir quin és el més rà-

pid de la ciutat. La prova

tindrà lloc en un circuit de

10kmquediscorrepelscar-

rers de Ciutat Vella i del

Port de Barcelona. En les

seves edicions anteriors, el

gran triomfador ha estat el

districte de SantMartí.

OrganitzadapelClubNa-

tació Atlètic-Barceloneta i

Gaudium Sports, i amb la

col·laboració de l’Ajunta-

ment de Barcelona i del

Port de Barcelona, i patro-

cinada per Estrella Damm,

el Correbarri és una de les

curses amb doble puntua-

ció en la Lliga Champi-

onchip i ambmàxima pun-

tuació en la Challenge

BCN10K,i aquest any aspi-

ra a superar els 4.000 ins-

crits.

Les inscripcions per al

Correbarri 2015 ja estan

obertes i es poden fer a la

pàginawebwww.correbar-

ri.com i també de forma

presencial a la recepció del

CNABia lesbotiguesBeni-

tosports de Barcelona

(Rambla Catalunya, Glòri-

es, Arenas i centre comer-

cial LaMaquinista) !

CAÇA

NoèliaCartes iMariolaRafart, primera i segonaclassificades
Després de les vacances

d’estiu, al setembre, es rei-

niciendenoulescompetici-

ons. Aquest passat cap de

setmanadel12i13desetem-

bre s’ha celebrat el 24è

Campionat d’Espanya de

Sant Hubert a Robledo de

Chavela (Madrid).

Noèlia Cartes, de les Ter-

res de l’Ebre, ja va destacar

l’any passat en la que era la

seva primera participació

en lamodalitat de Sant Hu-

bert.Vaassolirel segonlloc

al Campionat d’Espanya i

també el segon lloc per

equips al Campionat del

Món, juntament amb Xisca

Capó.

Aquest any, Noèlia ha

acabat de confirmar la seva

evolució ascendent aconse-

guint la primera posició en

el Campionat d’Espanya al

costatdelPointerDarkodel

Ramsec.

Mariola Rafart, de la pro-

vínciadeBarcelona,ha tor-

nat a participar al Campio-

natdeSantHubert, després

d’uns anysd’absentar-se de

la competició, i ho ha fet

amb més força que mai ad-

judicant-se el segon lloc al

Campionat d’Espanya amb

l’Epagneul Breton Go de la

Font deCanaletes !

ATLETISME

Totapuntperalduelentre
districtes:elCorrebarri

Les instal·lacions de Baix
Bowling de Sant Vicenç dels
Horts acullen, des d’aquest
dilluns i fins diumenge, el 7è
Campionat de Catalunya
Qubica-AMF. Prop de 40

participants s’han inscrit a la
prova. Les finals masculina i
femenina es juguen aquest
diumenge. Els campions
masculí i femení,
representaran a la Federació

Catalana de Bitlles i Bowling
en la 51a edició de la Copa del
Món Qubica-AMF que tindrà
lloc a Sam’s Town – Las Vegas
(EUA) del 13 al 20 de
novembre de 2015 !

BOWLING TENPIN

Aquest diumenge, les finals del Campionat de CatalunyaQubica-AMF

Adrian Madueño García, del
Club Nazaret, va finalitzar en
3a posició en la categoria
superlleuger en el Campionat
d’Europa cadets, celebrat a
Estrasburg aquest estiu passat.
D’altra banda, al Campionat
del Món cadets, celebrat
també aquest estiu a Muju
(Korea), l’esportista catalana
Raquel Tirado Germán va
aconseguir la medalla d’argent
en la categoria lleuger!

TAEKWONDO

Bonpaper dels catalans
en competicions
internacionals

La Unió de Federacions
Esportives ofereix una sèrie de
reportatges amb l’objectiu de
donar a conèixer tota l’oferta
esportiva a Catalunya per als
més petits a través de l’espai
UFECXics. Podeu trobar aquests
reportatges al canal UFECXics de
Youtube
(www.youtube.com/ufecxics)!

UFEC

UFECXics, tota l’oferta
esportiva per alsmés petits

La Federació Catalana de
Motonàutica organitza,
demà, la 4a regata puntuable
per al 26è Campionat de
Catalunya Open de Motos
Aquàtiques. La competició es
realitzarà en la modalitat de
circuit per a les categories
Esquí Superstock F1, 2 Temps
F3 i F4.La regata tindrà lloc al
riu Ebre, al seu pas per
Amposta, al costat de la
rampa de varada!

MOTONÀUTICA

Demàes disputa la 4a
regata del Campionat
de Catalunya

El campió d’Espanya Júnior, Aleix Gabara
va cloure, dissabte passat 12 de
setembre, la seva participació al JGP de
Linz (Àustria), que suposava el seu debut
en aquest circuit de proves. El patinador,
que entrena al FC Barcelona amb Patrick
Capmartin, va acabar 14è amb una
puntuació acumulada de 143,33. En unes
setmanes, del dijous 30 de setembre al
diumenge 4 d’octubre de 2015, el
tornarem a veure competir al Grand Prix
Júnior de Logronyo, juntament amb els
també patinadors catalans Ton Cònsul i
Maeva Gallarda !

PATINATGE SOBRE GEL

El catalàAleixGabaradebuta
enelGrandPrix Júnior

L’Àrea Esportiva de les seleccions catalanes de futbol
sala va engegar la temporada celebrant la primera
reunió amb tots els seleccionadors catalans per tal de
programar el projecte de seleccions 2015-2016. A la
reunió es van presentar els seleccionadors, segons
seleccionadors i delegats de cada categoria. A sub-19,
Antonio Mesa, Jorge Vargas i Antonio Vallès,
respectivament; a sub-17, Jorge Vargas, Antonio Mesa
i Marcos Robles; a infantil, Miguel Fontecha i Víctor
Senent; a aleví, Chus Esteban i Ryuji Suzuki; a benjamí,
Gerard Pusí i Josep Jornet; a sub-21 femení, Jordi Gray
i Teresa Miralpeix; a sub-17 femení, Clàudia Pons,
Lorena Fabregat i Teresa Miralpeix; i a infantil femení,
Lorena Fabregat!

FUTBOL SALA

Les seleccions catalanes comencena
planificar la temporada2015/2016


