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▄ Tot just després del punt 
final a la temporada del ciclocròs 
català a El Bruc, els millors espe-
cialistes catalans de la disciplina 
ja estan preparats per afrontar 
aquest cap de setmana, entre els 
dies 7 i 9 de gener, els Campionats 
d’Espanya de CX 2022, que es dis-
putaran a Xàtiva (la Costera). 
El responsable de la comissió de 
CX de la Federació Catalana de 
Ciclisme, Pere Uyà, i el selecciona-

CICLOCRÒS

dor català Carles Torrent, lideren 
una expedició que consta de 18 
seleccionats entre les categories 
cadets (sis d’ells) i júnior (sis 
més). Dos sub23 (Nil Solà i Lluc 
Coma), la dominadora de la tem-
porada de fèmines Jordina 
Muntadas i Xavier Ariza i Àlex Ruiz 
com a elits i el màster 30 Josep 
Chavarría, també vencedor 
enguany a la Copa Espanya, tan-
quen la convocatòria. 

BÀDMINTON

d’orientació de 35 anys o més. Les 
categories estan dividides en do-
nes (W) i homes (M) i en grups 
d’edat de cinc anys des de W35 i 
M35 fins a W100 i M100. Un total 
de 28 classes. 
Les darreres edicions que s’han fet 
a ciutats com Copenhaguen, Riga 
o Budapest. El WMOC té com a ob-
jectius trobar els millors orienta-
dors veterans del món, proporcio-
nar un fòrum social per a orienta-

dors veterans d’arreu del món i 
promoure l’orientació.  
Després de presentar la candida-
tura, l’IOF haurà de decidir quina 
serà la seu del campionat del 2025. 
Durant els primers sis mesos de 
2022 la IOF estudiarà la viabilitat 
del projecte i farà visites in situ per 
conèixer la zona, els terrenys, la im-
plicació de polítics, propietaris i el 
territori en general. El resultat es 
coneixerà a la tardor.  

L
a Federació de Curses 
d’Orientació de Catalunya 
(FCOC) ha decidit presentar 

candidatura per l’organització dels 
Campionats del Món Màsters 
d’Orientació (WMOC) de l’any 2025. 
Es tracta d’un projecte molt ambi-
ciós on es compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Girona, la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Girona 
via Patronat Turístic Costa Brava 
Pirineus. A més també hi seran pre-
sents els millors orientadors cata-
lans i organitzadors d’esdeveni-
ments del territori. 
La seu escollida per l’execució del 
campionat és Girona ciutat com a 
centre i poblacions de la demarca-
ció de Girona. Un indret ideal per la 
pràctica d’aquest tipus d’esdeve-
niment gràcies a la combinació de 
bons terrenys, bon temps i tota la 
infraestructura necessària. 
Aquest campionat és un esdeveni-
ment massiu on participen més de 
4.000 corredors d’arreu del món. 
Si se sumen els acompanyants i ca-
tegories no oficials, més de 10.000 
persones es poden reunir a la ciu-
tat durant uns 10 dies. 
El WMOC és un esdeveniment 
anual oficial supervisat per la 
Federació Internacional d’Orientació 
(IOF) i organitzat per a corredors 

CURSES D’ORIENTACIÓ

La FCOC presenta candidatura 
per organitzar els Campionats 
del Món de Veterans 2025 

La selecció catalana, a punt 
pel Campionat d’Espanya 

▄  El pavelló del Congost de 
Granollers va aplegar prop de 120 
jugadors que van disputar un tor-
neig de Nadal que va servir per 
tancar la temporada 2021. En 
aquest sentit, es va tractar d’un 
TTR puntuable pel rànquing 
nacional a totes les seves catego-
ries i modalitats.  

A la categoria absoluta, van des-
tacar els jugadors Marta González 
(Granollers), or en individual 
femení i dobles mixtos amb la 
seva parella Hugo Ruz 
(Granollers); Mihir Palande 
(Bellaterra), or en individual mas-
culí; i Sergi Alcalà i Iván 
Valenzuela, or en dobles masculí. 

El torneig de Nadal de Granollers 
tanca la temporada 2021

ZONA UFEC

El Zona UFEC torna l’11 de gener

El Zona UFEC tornarà a la programació d’Esport 3 a partir del pròxim 
dimarts, 11 de gener. No obstant, pots consultar tots els programes 
anteriors a @ufeccat o escanejant el següent codi QR.

FUTBOL AMERICÀ 
BOCS I REDS 
OBREN L’ANY 
AMB EL PARTIT 
AJORNAT DE LA 
LLIGA CATALANA 
JÚNIOR 

Torna la competició 
i el Municipal Raül 
Paloma 
d’Argentona serà 
l’escenari del 
primer partit del 
2022. Diumenge, a 
partir de les 17.00h, 
els Argentona Bocs 
i els Terrassa Reds 
hi disputaran el 
matx que tenen 
pendent de la 
segona jornada de 
la Lliga Catalana 
Júnior de futbol 
americà.   

PILOTA 
COMENÇA EL 
CAMPIONAT 
D’ESPANYA EN 
F36M DE DIVISIÓ 
D’HONOR 
Aquest diumenge, 
aixeca el teló el 
Campionat 
d’Espanya de Clubs 
en F36m de Divisió 
d’Honor. Els 
Frontons de l’Ègora 
Olímpics Vall 
d’Hebron (12.00h) 
acolliran el duel de 
la primera jornada 
entre el Club 
Natació Barcelona i 
el CD El Olivar. 

ALTRES 
ESPORTS

PITCH & PUTT

Obertes inscripcions pel torneig Millor Jugador de l’Any FCPP
Del 14 al 16 de gener es jugarà al camp de P&P Portal del Roc la primera prova 
del tram EPPA puntuable per la classificació de Millor Jugador de l’Any 2022. 
Les diferents classificacions previstes inclouen absoluta scratch, absoluta 
hàndicap, sènior scratch, sènior hàndicap, femenina scratch i femenina 
hàndicap. Les inscripcions ja estan obertes a través de www.pitch.cat. 
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