
ZONA UFEC 
Programació
El canal de televisió Esport3 emet avui un programa del Zona 
UFEC. S’hi podran veure els següents reportatges: el Campionat 
d’Europa júnior de pentatló modern, el trofeu Internacional juvenil de 
seleccions de petanca, el Campionat d’Europa de twirling i la Copa 
Generalitat de bitlles catalanes.

mOtONàUtiCA 
Amposta acull el Campionat de Catalunya
La Federació Catalana de Motonàutica, amb col•laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta, Jet World, Jets X, Ports de la Generalitat i Caves Masachs, organitza 
la sisena regata puntuable per al Campionat de Catalunya Open de Motos 
Aquàtiques, modalitat de circuit. Categories Esquí GP1, Esquí GP3 i Esquí F4. La 
regata tindrà lloc al riu Ebre, al seu pas per Amposta, dissabte dia 22 de juliol.

ufec

Un espai de trobada amb l’esport local
Esports Diputació de Barcelona organitza, per primera vegada, un congrés per parlar en

profunditat de tots els aspectes de l’esport local. Anoteu-ho a la vostra agenda: 26 i 27 d’octubre!
(Inscripcions disponibles properament).

Debatrem on som i cap a on anem!

Més informació a: diba.cat/congres-esport-local
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pàdel
el polo  
fa doblet

El RC Polo de 
Barcelona ha 
sumat aquest 
cap de setmana 
un doblet en el 
Campionat de 
Catalunya sènior 
per equips de 
1ª categoria. 
En categoria 
femenina, l’equip 
capitanejat per 
Eva Gayoso s’ha 
imposat en la 
final al CN Sant 
Cugat; per la 
seva part, en 
homes, l’equip 
liderat per Jordi 
Serra ha guanyat 
al CT La Salut.

judo
650 judokes 
de 45 països  a 
castelldefels
Castelldefels 
acull la 28ª 
edició  del 
Training camp de 
Castelldefels on, 
des de divendres 
passat fins al 
7 de juliol, hi 
ha sessions 
d’entrenament 
que compten 
amb la presència 
de 6 campions 
olímpics als Jocs 
de Rio.

més 
notícies

E l passat cap de setmana 
1 i 2 de juliol es va dispu-
tar la XXI edició del Cam-

pionat de Catalunya Absolut by 
Odyssey de Pitch & Putt al camp 
de Roc 3 de Santa Coloma de 
Cervelló (Baix Llobregat).
Dissabte a les 8.30 h de matí es 
va donar el tret de sortida a la 
competició. A la 1ª jornada cada 
jugador disputava 36 forats. Un 
cop jugats els primers 18 lidera-
va la classificació el Jordi Pla-
nas (P&P Can Rafel), seguit de 
Rodríguez (CE Par 2008), Vi-
lardell (P&P Badalona), Solé 
(P&P Cambrils), Moscatel (P&P 
Lleida), Martínez (P&P Gualta) 
i Andrés (P&P Hcp1). A la tarda 
es va jugar la segona volta de la 
competició i el millor resultat el 
va fer Paco Salido (P&P Portal 
del Roc), seguit de Paco Aréva-
lo (P&P Can Rafel). Al final del 
dia el líder de la primera jornada 
era Salido, seguit de Joel Mos-
catel i en tercera posició un tri-
ple empat a 105 cops entre Aré-
valo, Antonio Garcia (Oympvs) 
i Jaume Vidal (Tennis Mora). 
Diumenge a les 9.30h del matí 
s’iniciava la 3ª volta de la com-
petició, el millor resultat el va fer 

pitcH & putt ► el camp de Roc 3 Ha acollit la competició

joel moscatel, campió 
de catalunya absolut 
by odyssey 2017

el Carles Pérez (P&P Hcp1), se-
guit del Jordi Serra (P&P Ten-
nis Mora). Un cop disputats els 
54  primers forats, els líders eren 
Joel Moscatel, seguit de Sergi 
Andrés i en tercera posició l’Èric 
Puig (P&P Franciac). 
Tots els jugadors van agafar for-
ces i al voltant de les 13.30 h es va 
començar a disputar l’última i de-
cisiva volta per definir el campió. 
El millor jugador d’aquesta vol-
ta va ser l’Álex Albiñana (P&P 

Joel Moscatel, campió de Catalunya absolut al camp de Roc 3 

El Vallés) que va fer 48 cops que 
li va servir per escalar fins a la 6ª 
posició de la general, mentre que 
Andrés i Moscatel van fer 50 i 51 
cops respectivament i van que-
dar empatats a la primera posició 
amb 10 cops sota par acumulats. 
Els dos joves jugadors van haver 
de jugar un desempat a mort so-
btada que  es va desfer al forat 2, 
proclamant-se campió de Cata-
lunya Absolut by Odyssey 2017 el 
Joel Moscatel. 

▄  El Real Club de Polo de Bar-
celona va acollir el TRAM Barcelo-
na Open–Fundació Johan Cruyff, 
que compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. Es tracta  
del primer torneig internacional 
de tennis en cadira de rodes que 
es disputa a la ciutat comtal.
Després de quatre dies de compe-
tició, l’argentí Agustín Ledesma 
i la colombiana Angélica Bernal 
han estat els guanyadors. Aques-

poliesportiu ► primer torneig de tennis en cadira de rodes

tRam barcelona open–
fundació johan cruyff

ta competició esportiva neix amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
aquest esport adaptat a Barcelo-
na i al públic en general.
En categoria masculina, després 
d’una final molt igualada, Ledes-
ma es va acabar imposant en tres 
sets (1 a 6, 6 a 4 i 7 a 5) a l’espanyol 
Martín de la Puente. En dones, la 
guanyadora va ser la Bernal, que 
es va imposar en dos sets (6 a 1 i 
6 a 4) a l’argentina María Moreno.

▄  Celebrat a Cantàbria durant 
aquest cap de setmana el Cam-
pionat d’Espanya de Trec, organi-
tzat pel Centro Ecuestre Santiba-
ñez. Tot i la climatologia adversa 
tant els participants com el comi-
tè organitzador no van escatimar 
esforços perquè el campionat fos 
un èxit. El representant català jú-

hípica ► campionat d’espanya de trec

dues medalles per a 
catalunya a cantàbria

nior formant equip amb genets de 
les federacions de Cantàbria i Bas-
ca es van fer amb la medalla de 
bronze per equips de la seva cate-
goria. En menors, Pau Noguer amb 
‘Martieta’ va aconseguir la meda-
lla de plata, mentre que els nos-
tres representants s’adjudicaven 
el bronze per equips.
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