
40 CAT MUNDO DEPORTIVO Viernes 25 de septiembre de 2015

CAT

n Coincidint amb les Fes-
tes de la Mercè, Barcelona
ha tornat a ser l’epicentre
del futbol adaptat amb la
sisena edició del Trofeu In-
ternacional Ciutat de Bar-
celona, organitzat per les
dues entitats més repre-
sentatives del sector de la
discapacitat i l’esport a Ca-
talunya com són la Federa-
ció ACELL i Special Olym-
pics Catalunya i amb la
col·laboració de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Un total de 32 jugadors
amb discapacitat intel·lec-
tual han gaudit d’un tor-
neig ja consolidat en
l’agenda esportiva de la
ciutat de Barcelona de-
mostrant a tots els assis-
tents el seu gran nivell de
joc. Les dues seleccions
més fortes a nivell espor-
tiu han estat Special Olym-

pics Catalunya i el Pepo
Team de Cremona, que en
l’últim partit s’han dispu-
tat el trofeu. El resultat ha
estat de 2-1 a favor del com-
binat català que ha suat de

valent per emportar-se el
guardó cap a casa. Però
Aragó i Malta també han
demostrat la seva lluita i
esforç per intentar aconse-
guir la victòria H

PITCH & PUTT

Elia Folch, campiona de Catalunya
n El dissabte 19 de setem-
bre es va disputar la 28a edi-
ció del Campionat de Cata-
lunya femení al P&P
Bellpuig, a la comarca de
l’Urgell, en què van partici-
par 41 jugadores.

En les edicions anteriors
les grans protagonistes ha-
vien estat la Pilar Montero
que havia guanyat el Cam-
pionat en 8 edicions, el dar-
rer en el 2009. La segona po-
sició en l’historial l’ocupa
Mercè Marco amb tres vic-
tòries, sent la darrera la del
2014. La classificació va
quedar de la següent mane-
ra: Elia Folch va quedar
campiona, amb 104 cops, se-
guida de Carla Puig; a 1a ca-
tegoria, la primera classifi-

cada va ser Abby
Nachshon, seguida de Nú-
ria Dalmau; a 2a categoria,
la vencedora va ser Júlia
Lax, seguida de Fátima Pe-
llicer; mentre que la vence-
dora de 3a categoria va ser
Estefania Rico, seguida
d’Estefania Hernández.

El lliurament de trofeus
va comptar amb la presèn-
cia de Francesc Sala, del
Pitch & Putt Bellpuig; Ra-
mon Gassó, tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Bell-
puig; i Víctor Moscatel, pre-
sident de la Federació Cata-
lana de Pitch & Putt H

DISCAPACITATS INTEL•LECTUALS

Catalunya revalida per sisena
vegada el Trofeu Ciutat de Barcelona

El CN Terrassa organitzarà demà les
tradicionals 12 Hores de Pilota a Mà – 15è
Memorial Joan Costa. La jornada aplegarà
representants dels millors clubs de
Catalunya d’aquest esport: el CN
Barcelona, la Casa de los Navarros de
Barcelona, el Club Atano de Barcelona, el
Santa Coloma, el CN Igualada i el club
amfitrió aportaran jugadors a una
competició que servirà per homenatjar la
figura de Joan Costa. El programa
contempla dotze partits de categoria
absoluta i una exhibició per part de
l’escola de pilota del club.

PILOTA

El CN Terrassa
organitza les 12 Hores
de Pilota a Mà

Luis Torres i Pedro Carpintero
han aconseguit, en el
Campionat del Món veterans
que s’està celebrant a
Amsterdam, les medalles
d’or en -90 kg i bronze en
-100 kg, respectivament.
Cinc judokes més de la
Federació Catalana s’han
desplaçat fins a terres
holandeses: Unai Doncel,
David Viladomiu, Jose I.
Hernández López, David
Romero i José M. Pérez H

JUDO

Medalles de Luis Torres
i Pedro Carpintero a
Amsterdam

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) H

UFEC

UFECXics, tota l’oferta
esportiva per als més
petits

Aquest darrer cap de
setmana s’ha disputat a
Ocaña (Toledo) el Campionat
d’Espanya de Veterans de
Seleccions Autonòmiques, en
què han participat 54
seleccions i 20 taules de joc.
Un any més, Catalunya ha
estat la gran triomfadora de
la competició, assolint
enguany uns resultats
històrics, en haver aconseguit
la victòria en totes les proves
menys en la de +40 masculí i
el Lolita Reyes H

TENNIS TAULA

Els catalans mantenen
l’hegemonia

Durant aquest mes de setembre s’inicien les
competicions de lliga de futbol sala de la Federació
Catalana de Futbol de forma progressiva i per
categories. De fet, la Segona Divisió B Nacional va
començar el cap de setmana del 12-13 de setembre; el
passat cap de setmana van començar la Tercera, Divisió
d’Honor Juvenil i Primera Divisió Femenina; aquest cap
de setmana comencen les Divisions d’Honor Cadet,
Infantil, Aleví i Segona Femenina; el cap de setmana
del 3-4 d’octubre s’incorpora el grup 3 de la Divisió
d’Honor; i, finalment, després del Pont del Pilar,
començarà el gruix de la competició, amb tota la
territorial H

FUTBOL SALA

Inici de les competicions
aquest mes de setembre

Les patinadores catalanes Júlia Ribas i
Irene Manau i els patinadors Ton Cónsul
i Tomàs Llorenç Guarino en categoria
Júnior, i Joan Farrés en categoria Novice
Advanced, han format part de la
delegació espanyola que ha participat,
del 17 al 20 de setembre, al Lombardia
Trophy de Sesto San Giovanni (Itàlia).

El resultat més destacat assolit en
aquesta competició ha estat el del
patinador català Tomàs Llorenç
Guarino del CEGVA, que va acabar en
quart lloc H

PATINATGE SOBRE GEL

4t lloc de Tomàs Llorenç
Guarino al Lombardia Trophy



VELA

❖ El gal·lès Nicolás Huguet, la finlan-
desa Aleksandra Blinnikka, el balear
Alejandro Buchau i el local Fernando
Lamadrid, nous campions d'Europa
de Raceboard 2015.

Aquesta última jornada va donar
per a tres proves més per als homes i
una menys per a les dones que tanca-
ven el campionat amb 14 proves. Com
era d'esperar, el francès Nicolás Hu-
guet es va proclamar flamant campió
d'Europa de Raceboard i també Màs-
ter, categoria en què la plata i el
bronze va ser per a l'eslovac Patrick
Pollak i el portuguès Pedro Corte. El
gal•lès deia adéu a la badia gaditana
regalant uns altres tres primers per a
sumar la catorzena victòria d'un total
de quinze proves, deixant-ne escapar
només una essent segon.

Toni Colomar es queda subcampió d'Europa de
Raceboard 2015
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Acompanyant a Huguet en el podi
absolut, el català Toni Colomar del
CN Salou, va ser el subcampió d'Eu-
ropa i el windsurfista de Formentera,
Alex Buchau, bronze absolut i campió
d'Europa Grand Màster.

El regatista local Fernando Lama-
drid Trueba, va ser el nou campió
d'Europa Juvenil, per davant del seu
principal rival, el canari Ángel Gran-
da, subcampió juvenil. Completant el
podi, l'eslovac Bohdan Molcany, 26è
a la general. El triomf en aquesta
classe femenina es confirma de la mà
de la finlandesa Aleksandra Blinnikk.
La visitant i nova campiona d'Europa
sumava 25 punts, seguida amb 29 i
31 per Domínguez, triomfadora en
Veteranes, i Lamadrid, segona i ter-
cera, respectivament. 

PITCH & PUTT

❖ El dissabte 19 de setembre es va
disputar la 28a edició del Campionat
de Catalunya Femení al P&P Bellpuig,
a la comarca de l’Urgell, en què van
participar 41 jugadores.

En les edicions anteriors les grans
protagonistes havien estat la Pilar
Montero qui havia guanyat el Cam-
pionat en 8 edicions, el darrer en el
2009. La segona posició en l’historial
l’ocupa Mercè Marco amb tres victò-
ries, sent la darrera la del 2014. La
classificació va quedar de la següent
manera. Elia Folch va quedar cam-
piona, amb 104 cops, seguida de Car-

Elia Folch, campiona de Catalunya 
la Puig; a 1a categoria, la primera
classificada va ser Abby Nachshon,
seguida de Núria Dalmau; a 2a cate-
goria, la vencedora va ser Júlia Lax,
seguida de Fátima Pellicer; mentre
que la vencedora de 3a categoria va
ser Estefania Rico, seguida d’Estefa-
nia Hernández.

El lliurament de trofeus va comp-
tar amb la presència de Francesc Sa-
la, del Pitch & Putt Bellpuig; Ramon
Gassó, Tinent d’Alcalde de l’Ajunta-
ment de Bellpuig; i Víctor Moscatel,
president de la Federació Catalana
de Pitch & Putt.

www.ufec.cat

BOWLING DE DEU

❖ Els equips de la selecció catala-
na absoluta masculina i
femenina, participaran
aquest cap de setmana a
la 7a edició de Swiss Te-
am Event, que tindrà lloc
al Bowling Miami d’Echan-
dens – Lausana el 26 i 27
de setembre.

Els equips els formem, Mar-
cial Ovide, Moisés Pérez, Axel Gui-
mó del Bowling Club Diagonal de
Barcelona i Àlvar Cardona, del

Sweetrade B.C. Les Franqueses,
l’equip femení està for-
mat per , Cristina Sanz,
Íngrid Julià, de Les Corts
B.C. de Barcelona, Lia
Mojarro del Club Seven-3

de Sant Esteve Sesrovires
i Rosa Mas del Vallès B.C.

de Terrassa.
A la competició hi participen

15 equips provinents d’ Itàlia,
França, Alemanya, Anglaterra  I
Suïssa.

La selecció catalana, al Swiss
International Team Event

CORFBOL

❖ Els mateixos equips de la final de
la lliga 2014-15, el Vallparadís i el
Castellbisbal, es van en-
frontar dissabte passat al
Pavelló Municipal d’Esports
de Sabadell en un duel
d’altura en el primer títol
en joc de la temporada: la
Supercopa, una competició
que arribava per tercer any
i que va posar a prova l’es-
tat de forma dels jugadors i
jugadores en el primer test de la pre-
temporada. Pel que fa al resultat, el
partit va acabar amb el Castellbisbal

com a vencedor, després de desfer-
se del vigent campió de Lliga, Copa i

Supercopa per 25-31, alçant-se amb
el primer títol d’aquestes caracterís-
tiques de la seva història.

UFECTV
Properes emissions
• Campionat de Catalunya

de motos aquàtiques
• Trofeu Internacional Ciutat

de Barcelona de futbol
sala per a persones amb
discapacitat intel•lectual

• Campionat de Catalunya
de ball esportiu

• International Baseball
Camp de beisbol. 

PÀDEL 
Bons resultats
catalans al
Campionat
d’Espanya 
El passat 20 de setembre va
finalitzar el Campionat
d’Espanya per Equips de
Veterans. En categoria
masculina, el RC de Polo i el
CT de la Salut van
aconseguir arribar a la final,
demostrant la bona salut del
pàdel català en aquestes
edats. La final es va resoldre
favorablement pels
interessos dels de la
Diagonal amb un ajustat
resultat de 3 a 2.

TENNIS DE TAULA
Els catalans
mantenen
l'hegemonia
Aquest darrer cap de
setmana s'ha disputat a
Ocaña (Toledo) el Campionat
d'Espanya de Veterans de
Seleccions Autonòmiques,
en què han participat 54
seleccions i 20 taules de joc.
Un any més, Catalunya ha
estat la gran triomfadora de
la competició, assolint
enguany uns resultats
històrics, després de fer-se
amb la victòria en totes les
proves menys en la de +40
masculí i el Lolita Reyes.

BREUS

Primera supercopa per al
Castellbisbal


