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L’Associació Girona-Judo parti-
cipa, per primera vegada amb equip
propi, a la Lliga Estatal de judo. El
club gironí és l’únic català que pren
part en la competició i ho fa amb dos
equips, un en categoria júnior i un
altre en absoluta.  El Girona-Judo va
participar l’any passat per primera
vegada a la Lliga Estatal compartint
equip amb el Judo Club Sotillo de
Madrid a la segona divisió. Els re-
sultats van ser molt satisfactoris i l’e-
quip va aconseguir l’ascens a pri-
mera divisió. 

Amb els resultats d’aquesta pri-
mera experiència, l’Associació Gi-
rona-Judo ha decidit donar aques-
ta temporada un pas endavant i si-
tuar dos equips a la lliga estatal. Se-
gons ha explicat el director esportiu
del club, Jaime Salas, “volem que si-
gui el punt de partida d’un projec-
te ambiciós amb el que pretenem
crear un equip sòlid i competitiu, no
només per a la Lliga Estatal, sinó
també a la Lliga Catalana de clubs,
que aquest any es farà a Girona, i que
ens permeti entrar al circuit de tor-
neigs de l’Estat i de França”.  Seran en
total 20 judokes on destaquen els
noms d’esportistes que s’estan fent

un nom al judo estatal, com Sergi Sa-
las i Gio Khabuliani, o el principal fit-
xatge del club gironí Sugoi Uriarte,
subcampió del Món, campió d’Eu-
ropa i 5è als Jocs Olímpics de Lon-
dres 2012.   

L’equip júnior del Girona Judo-Se-
curitas estarà format per Sergi Salas,
Dmytro Atanov, Daniel Pérez, Ig-
nacio Sepúlveda, Denys Tolkach,
Lasha Khabuliani, Alfonso Urquiza,
Shalva Kalabegashvili, Manuel Sànc-
hez i Andrii Kolesnyk.  Pel que fa a
l’equip absolut, a més de Sugoi i Gar
Uriarte, hi seran també Gio Kha-
buliani, Joaquin Férriz, Lecha Gay-
rebakov, Miguel Romero i David
Fernández. Sergi Salas, Shalva Ka-
labegashivili i Andrii Kolesnyk com-
petiran tant en categoria júnior com
en absoluta. 

L’Associació Girona-
Judo participa per
primer cop amb equip
propi a la Lliga Estatal
JUDO

Amb més de 3.000 entrades ve-
nudes, el Campionat de Catalunya
de Grups de Xou donarà, aquest
cap de setmana al pavelló de Fon-
tajau (Girona), el tret de sortida a la
temporada 2013 de patinatge ar-
tístic.  Camí Mendoza, presidenta
del Comitè Català de Patinatge Ar-
tístic (CCPA) es mostra molt satis-
feta per la progressió d’aquesta
modalitat. «Enguany hi participa-
ran 660 patinadors vinguts d’arreu
de Catalunya. No només ens con-
solidem quantitativament, la qua-

litat del nivell tècnic i coreogràfic
cada any és millor». De fet, aquest
any s’han omplert la totalitat de pla-
ces en les categories de grups petits
i grups juvenils, amb 16 places.
També hi participaran 13 grups
grans i 12 grups quartets.  

Demà obriran la competició els
grups de categoria petits i de cate-
goria juvenil a partir de les 16.30 h
fins les 21 h, mentre que diumen-
ge, a la mateixa hora de la tarda,
competiran els grups quartets i els
grans. UFECtv oferirà properament
un reportatge d’aquest campionat
al seu web (www.ufec.tv). 

PATINATGE ARTÍSTIC

 CICLISME
MARXA OPEN BTT 
BMW MARTIN CONESA. 30 KM
10/02/2013. AIGUAVIVA

ESQUAIX I RAQUETBOL
OPEN CATALÀ. INFANTIL-VETERANS
08 a 10/02/2013. BANYOLES

 GOLF
1R CIRCUIT CATALUNYA CUP.
STABLEFORD. 09-10/02/2013. 
PGA CATALUNYA RESORT

HÍPICA
CDT0*- CAVA 1A 
QUALIFICATIVA LLIGA ACEEGI
10/02/2013. SANT MARTÍ VELL

REM
REGATA DE PROMOCIÓ CATALUNYA
NORD 09/02/2013 BANYOLES

TRIATLÓ
II DUATLÓ BTT CIUTAT ESPORTIVA
10/02/2013. BLANES
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Aquest any s’han omplert totes les places en grups petits i juvenils.

La Molina acull, aquest cap de set-
mana, el 2on Gran Premi Iberdrola.
La prova, organitzada pel Club d’Es-
quí Alpí Pirineus i sota la tutela de la
Federació Catalana d’Esports d’Hi-
vern (FCEH), constarà d’un eslàlom
i un gegant en les categories infan-
til 1 i 2, juvenils 1 i 2, sènior i màster
A i B masculí i femení.  Es tracta d’u-
na competició pensada per a totes les
edats, des d’infantils fins a veterans,
que preveu acollir prop de 160 cor-
redors.  Per altra banda, el Club Es-
quí Terrassa organitza, també aquest
cap de setmana, el 22è Trofeu Club
Esquí Terrassa - 10è Memorial Adria-
na Tauler - 4t Memorial Gabriel Pa-
rellada per a la categoria infantil I ho-
mes i dames, que tindrà lloc a Ma-
sella, a la pista Davallada. La prova,
que forma part del conjunt de pro-
ves de la 30a Lliga Catalana infantil
d'esquí alpí, constarà de la disputa
d'un eslàlom i un gegant demà i di-
umenge respectivament. 

La Molina i
Masella són
l’escenari de
diferents proves
d’esquí alpí

PHOTOSET
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La Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya (UFEC), amb la
col·laboració de la Fundació Cata-
lana per a l’Esport, va convocar el 2n
Concurs Internacional de dibuix
esportiu i el 4t Concurs d’humor
gràfic esportiu. El 31 de gener va fi-
nalitzar el termini de presentació
d’obres. En total se’n van presentar
111 al Concurs Internacional de
dibuix esportiu i 520 al d’humor grà-
fic, arribades de diversos indrets de

Catalunya, Espanya o del Món (com
Iran, Uruguai, Bulgària o Estats
Units).  Aquests concursos tenen a
FIATC Assegurances com a patro-
cinador exclusiu i compten  amb la
col·laboració de diferents entitats. A
finals de març es reunirà el jurat for-
mat pel president de la UFEC, Da-
vid Moner; un patró de la Fundació
Privada Catalana per l’Esport; un
membre de FIATC Assegurances;
un crític d’art; tres artistes de renom,
i representants de la Fundació Pri-
vada Vila Casas, del Saló Interna-

cional del Còmic de Barcelona, de
l’Associació de Publicacions Periò-
diques en Català, de l’Associació Ca-
talana de Premsa Comarcal i dels
diaris SPORT, Mundo Deportivo i El
9.  El concurs de dibuix esportiu està
dotat amb un premi de 3.000 € i
dues mencions honorífiques de
1.000 €, i el d’humor gràfic amb un
premi de 1.500 € i dos accèssits de
1.000 €. L’entrega dels premis es farà
al juny, així com una exposició al
Museu i Centre d’Estudis de l’Esport
Doctor Melcior Colet de Barcelona. 

Èxit de participació als concursos
internacionals de dibuix esportiu

Premi del Concurs d’humor gràfic
esportiu 2011, de Pavel
Constantin.
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Girona acull el
Campionat de
Catalunya de Grups
de xou a Fontajau
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