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CAT IXUNIÓ DE FEDERACIONS

Demà, dissabte 2 de novem-
bre, secelebra a les instal·-
lacions del GEiEG el pri-

mer Trofeu Internacional Ciutat
d e G i r o n a . L a c o m p e t i c i ó
començarà a dos quarts de 12 del
migdia i enfrontarà les seleccions
de Catalunya, França i Bulgària.
L a s e l e c c i ó c a t a l a n a h i
participarà amb un combinat
molt potent que aquesta tempora-
da ha competit a un gran nivell.

Entre ells cal destacar el gironí
Santi Martínez, que fa poc es va
proclamar campió de la Copa
d'Espanya d'halterofília, i el seu
germà Sergi Martínez, campió
d'Espanya en la categoria de 69 kg.

La selecció catalana la comple-
ten Albert Sacristán (Club Hal-
ter), Miguel Gómez (Matadepera)
i Miguel Ángel Soria (Terrassa).
Tot i el seu potencial, els aixeca-
dors catalans no ho tindran fàcil
per guanyar el trofeu. Davant es
trobaran una selecció búlgara
molt forta, en la qual destaquen
Valentin Bandev, subcampió del
món júnior, i Ilian Iliev, medallis-
ta al Campionat del Món Absolut
de 1994. Pel que fa a la selecció
francesa, cal destacar la presència
de Laurent Pedreno, campió de
França sènior i finalista en diver-
s o s c a m p i o n a t s d e l m ó n i
d'Europa �

L 'Agility és una nova modali-
tat esportiva consistent en
què una persona condueixi

un gos amb gestos i paraules, per
tal que aquest superi un circuit
d'obstacles prèviament ordenats
per un jutge i numerats consecuti-
vament. L'any 1978, un amant de
l'hípica, va inventar a Anglaterra
aquesta nova modalitat per tal de
fer amb un gos un esport semblant
al del cavall. Tot i que s'hi assem-
blen, l'Agility té moltes més va-
riants que l'hípica ja que la morfo-
logia del gos, per la seva agilitat i
mida, fa que pugui superar obsta-
cles que un cavall no pot. Actual-
ment es practica a tot el món, so-
bretot a Europa i Amèrica, tot i
que també s'està introduint amb
molta força a Japó, Xina i països
de Sud-àfrica.

L'Agility és un esport obert a
tothom que tingui un gos, de qual-
sevol raça i mida, ja que hi ha
proves per a gossos petits, mit-
jans, grans i molt grans. A part
dels típics salts, dins del circuit
d'Agility troben obstacles com el
balancí, eslàlom, la roda, la passa-
rel·la, la taula, l'estacada i el salt
de longitud, que donen molta es-
pectacularitat. La prova consis-
teix a conduir el gos, per tal que
passi per tots els obstacles de la
pista en l'ordre establert i sense

cometre faltes ni refusos. Les fal-
tes i els refusos es penalitzen amb
5 punts cadascun. Només es poden
fer dos refusos,al tercer, el partici-
pant queda eliminat.

Els conductors no tenen cap ti-
pus de limitació. Poden ser homes
o dones de qualsevol edat, amb ga-
nes de fer esport i gaudir del seu
gos, educant-lo al mateix temps.
Dins de l'Agility també està la mo-
dalitat de Paragility destinada a
persones amb dismi-
nucions físiques o psí-
quiques. Està demos-
trada la gran ajuda
que aquest esport pot
aportar a aquest col·-
lectiu de persones.
Realment es fàcil
veure que tenim da-
vant nostre un nou esport, obert a
tothom, i amb un potencial molt
gran si tenim en compte els milers
degossos que conviuen amb nosal-
tres a Catalunya.

La UCECA
La Unió Catalana Esportiva de
Clubs d'Agility, UCECA, és el con-
junt dels clubs a Catalunya per tal
de formar una Unió Esportiva, re-
coneguda pel Consell Català de
l'Esport de la Generalitat de Cata-
lunya, per administrar i gestionar
la pràctica de l'Agility esportiu.

Anualment tenen lloc competicio-
ns internacionals, Campionat
d'Europa i Campionat del Món. La
UCEC.A organitzarà l'octubre de
l'any 2003, a Platja d'Aro, el IV
Campionat d'Europa (IMCA) i el II
Campionat del Món de Paragility.
Tothom que estigui interessat a
practicar aquest nou esport, o vul-
gui més informació, es pot
adreçar a la Unió a través dels te-
lèfons 607 74 00 64 i 670 25 88 22, o
mitjançant un correu electrònic a
UCECA@eresmas.com.

Campionat de Catalunya
Per tal de presentar oficialment
aquest esport, el passat dia 22
d'octubre es va dur a terme la pri-
meraprova puntuabledel Campio-
nat de Catalunya. La prova, que es
va celebrar a Mataró, va comptar
amb la participació de 10 clubs i 64
participants, repartits en les dife-
rents categories i modalitats.

Al'acte hi vanassistir Joan Este-
lla, representant a la Secretaria
General de l'Esport de la Generali-
tat de Catalunya, Pere Robert, re-
presentant a l'Ajuntament de Ma-
t a r ó , i R u b è n P e r i s , e n
representació de la Unió de Fede-

racions Esportives de
Catalunya. Després
d'unes paraules per
part del president de la
UnióCatalana Esporti-
va de Clubs d'Agility,
Vicenç Personat, es va
donar per inaugurat
aquest campionat, que

es disputarà a 19 proves fins al 8 de
juny del 2003.

FrancescPérez, amb la seva gos-
sa Marvi, Daniel Amigo amb Mi-
lka i Josep Duran amb Aran, van
ser els guanyadors de la Divisió
d 'Honor en las modali tats
estàndard,Mini iMidi, respectiva-
ment. A la Primera Divisió, els
campions van ser Albert Ulldemo-
lins amb Nus, Isidre Pastó amb
Thor i Antonio Pérez amb Hayco.
La segona prova del Campionat de
Catalunyaes disputarà aquestdiu-
menge a la ciutat de Girona � Atletes de Catalunya, França i Bulgària s'enfrontaran al GEIEG

S'estan disputant a la localitat de
Bled (Eslovènia) les Olimpíades
d'Escacs. Allà, l'equip espanyol hi
pren part tant en categoria
masculina com femenina. És de
destacar el fet que dels sis jugadors

que formen part de l'equip masculí,
quatre titulars i dos suplents, tres
són catalans. Es tracta dels Grans
Mestres Miquel Illescas, Jordi Magem
i Alfons Romero. Diferent és el cas
de l'equip femení, que no compta
amb cap participant catalana en les
seves files. En canvi, el capità i
preparador d'aquest equip, sí que és
català. Es tracta de l'excampió
d'Espanya, Sergi Estremera.

Aquesta és la trenta-cinquena
edició de l'Olimpíada d'Escacs, que
recordem que se celebra cada dos
anys. La propera cita olímpica, que
tindrà lloc l'any 2004, es disputarà a
Espanya �

AGILITY Inspirat en l'hípica, estàobert a tothomque tingui ungos
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L'agility és un esport poc conegut a Catalunya però que està entrant amb força

HALTEROFÍLIA Demà, a les instal·lacions del GEIEG
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L'Olimpíadad'Escacs, a Eslovènia

Una persona
condueix un gos
amb gestos i
paraules, per tal
que aquest
superi un circuit


