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Reportatges ja disponibles: el campionat de Catalunya de 
motos aquàtiques celebrat a l’Ampolla; el campionat de 
Catalunya i Open Internacional d’aeroestació celebrat a Lleida; 
el Míting Internacional Ciutat de Barcelona d’atletisme; i els 
Protocols de les federacions dins la campanya ‘Torna al teu club’.

MARXA AQUÀTICA 
Tot a punt per al 1r Campionat de Catalunya 
Aquest diumenge s’estrena el campionat de Catalunya de Marxa aquàtica. 
Serà a Cambrils, a la platja del Regueral de la localitat tarragonina. Amb 
aquesta prova la FEEC fa un pas més per la instauració d’aquesta nova 
disciplina en terres catalanes. La prova, organitzada pel Centre Excursionista 
de Cambrils, començarà a les 9 hores

▄ El passat dissabte 26 de setem-
bre es va celebrar a Vic el Campionat 
d’Espanya de Joves Genets 2020. 
Dels 37 binomis que prendrien la sorti-
da, només 20 aconseguirien final-
ment completar la competició bo i su-
perant tots els controls veterinaris. 
 Catalunya va estar representada per 
24 genets, i a nivell d’equips, l’equip 
català va estar integrat per Bruna 

HÍPICA    ► JOVES GENETS 2020

Pujols, Jana Oms, Clàudia Perez, 
Marc Vila i Laia Soy i com a Cap 
d’Equip Bernat Casals. 
Bruna Pujols va guanyar el Campio-
nat d’Espanya de Raid Ju nior y Joves 
Genets 2020 amb “Qualif du Pon-
celet”. Jana Oms amb “JM Diminu-
ta” va ser medalla de plata y Aina 
Casas amb “Disparate” es va penjar 
el bronze. 

ESPORT ADAPTAT    ► COVID-19

ALTRES 
ESPORTS

BOWLING 
TENPIN    
L’EQUIP B 
SWEETRADE BC 
GUANYA LA 
FINAL ASCENS  
A PRIMERA 
DIVISIÓ  

El Sweetrade 
Bowling Club –  
Les Franqueses 
“B”manté la 
categoria a primera 
divisió en guanyar 
la final que es va 
celebrar diumenge 
passat a les 
instal•lacions de 
Bowling Ozone de 
Lleida.El conjunt 
del Sweetradevan 
acabar la jornada 
invictes amb un 
total de 43 dels 50 
punts en que 
estaven en joc. 

VOLEIBOL           
INICI A  
LA MÀXIMA 
CATEGORIA 

Barça Voleibol i el 
DSV CV Sant Cugat 
són els dos equips 
catalans que 
militaran a la 
màxima categoria 
del voleibol 
espanyol aquesta 
temporada. Els 
blaugrana i les 
santcugatenques 
iniciaran aquest cap 
de setmana la 
temporada 2020-
2021 a Superlliga i la 
Lliga Iberdrola amb 
partits fora de casa.

estar bufant tot el cap de setmana i, 
tot i que en principi no va aixecar 
grans onades, sí que va complicar el 
muntatge del circuit i va crear una 
ressaca a la costa que feia difícil ficar 
les motos a l’aigua. 
A la categoria F4, reservada a pilots 
sense palmarès, es va imposar Nil 
Bonich, davant de Miguel Angel 
Gargallo, que va ser penalitzat a la 
segona mànega per un incorrecte 
traçat del circuit. Tercer va ser Jesús 
Perales, pilot de Cantàbria, que par-
ticipa habitualment al campionat 
català. Va ser quart Lluís Montalà i 
cinquè el novell Jordi Miquel. 
Molt disputada va ser la categoria 
GP3. Joan Sevil va guanyar la pri-

mera mànega, seguit de Roger Pu-
jol. A la segona mànega les posi-
cions es van invertir, de tal manera 
que tot s’havia de decidir a la tercera 
i última mànega. Sevil es va situar 
en primera posició i va dominar la 
cursa fins a la meitat de la darrera 
volta, quan va caure darrera un tap 
que s’havia format amb pilots do-
blats, la qual cosa va aprofitar Pujol 
per avançar i guanyar la mànega i la 
regata. Sevil va ser segon de la jorna-
da i tercer ho va ser el càntabra Pedro 
Torre, seguit de Sergi Fernández, que 
l’any 2019 va ser subcampió a F4. 
La propera regata està prevista  
el diumenge 4 d’octubre al Canal 
Olímpic de Catalunya. 

D
iumenge passat va tenir lloc 
a l’Ampolla (Baix Ebre) la 
primera regata puntuable 

pel Campionat de Catalunya de mo-
tos aquàtiques 2020. 
Habitualment l’Ampolla tancava el 
campionat català de motos aquàti-
ques, però les extraordinàries cir-
cumstàncies de seguretat degudes 
a la pandèmia han obligat a la Fede-
ració a ajornar totes les regates pre-
vistes fins ara, de tal manera que la 
que habitualment era la regata  
que tancava el Campionat ha estat 
aquest any la primera de la tempo-
rada. 
La regata es va disputar amb gran di-
ficultats a causa del fort vent que va 

MOTONÀUTICA     ► CAMPIONAT DE CATALUNYA

Contra el vent a l’Ampolla Bruna Pujols,  
campiona d’Espanya

▄ La Federació Catalana d’Es-
ports de persones amb Discapaci-
tat Física ha redactat el protocol 
d’actuació davant la Covid-19 per re-
prendre les activitats. Aquest proto-
col es va presentar prèviament a 
l’UFEC i ha estat aprovat per la Se-
cretaria General de l’Esport de la Ge-

neralitat de Catalunya.  
Les mesures redactades en aquest 
protocol seran d’obligat compli-
ment. Al protocol es determinen les 
mesures de seguretat en la represa 
de l’activitat de la FCEDF, incloent 
competicions i activitats de promo-
ció de l’esport adaptat. 

Aprovat el protocol 
d’actuació de la FCEDF 
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