
ZONA UFEC 
Programació TV
Properes emissions: el Campionat de Catalunya de 
salts d’obstacles d’hípica, el Campionat de Catalunya 
per equips d’esquaix, el Campionat de Catalunya de mar 
costa de pesca i el Campionat de Catalunya de clàssiques 
d’esquí nàutic.

híPiCA 
Tot a punt per acollir la final de la Copa 2017
La final de la Lliga Copa Catalana de salt d’obstacles tindrà lloc aquest any, 
tal com es va aprovar a l’Assemblea, a les instal•lacions de. C.E. Alt Empordà, 
Girona. El campionat es disputarà en dos dies, partint tots els participants amb 
zero punts. Tant dissabte com diumenge es celebraran les proves de totes les 
categories, sent de altures de 0,40; 0,60; 0,80; 0,90; 1 m; 1,10; 1,20 i 1,30.
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Viu l’esport català

beisbol
el torneig    
pedro garcía

Com ja és una 
tradició des de fa 
anys, el Torneig 
Internacional Pedro 
García i 4 Estrelles, 
organitzat pel 
CBS Sant Boi, està 
prop de celebrar 
una nova edició. 
El torneig, cada 
vegada està 
agafant més 
força a escala 
internacional, fins 
al punt on només 
4 dels 10 equips 
d’enguany són 
catalans.

futsal
7º edició dels 
comarcals
Els propers 8 i 9 
de desembre se 
celebrarà la 7a edició 
dels Campionats 
Comarcals de 
Seleccions Base 
de Futbol Sala a la 
Ciutat Esportiva 
de Blanes, amb 
la participació de 
4 categories base 
masculines i 2 de 
femenines. Aquest 
és un projecte de la 
federació catalana 
que ha anat 
creixent any rere 
any i agafant més 
protagonisme.

mÉs 
esports

E l cap de setmana 21 i 22 
d’octubre es va jugar la 
XIII edició de la Copa Cata-

lunya – Trofeu Solius al P&P Mas 
Gurumbau (Taradell) a la comar-
ca d’Osona. Va estar organitzat 
per la Federació Catalana de Pi-
tch and Putt. La Copa Catalunya 
és una competició per equips on 
hi participen els 8 millors clas-
sificats del Campionat de Cata-
lunya per Equips FCPP d’aquest 
any 2017. El dissabte a primera 
hora del matí es va donar el tret 
de sortida a la competició, al ser 
una competició per forats i no per 
cops van començar a haver-hi les 
primeres sorpreses, Team Hcp1 i 

pitch&putt ► 5è títol de l’equip gironí

franciac guanya 
la copa catalunya 

Xerinola Tennis Mora actual cam-
pió i subcampió de l’Interclubs 
2017 quedaven sense opcions de 
guanyar el títol al ser eliminats 
per Cantera Badalona i Callejeros 
per 3 a 6 i 4 a 5 respectivament. 
L’equip de Franciac van guanyar 
als andorrans Vall d’Ordino per 
5 a 4 punts i el P&P Badalona va 
guanyar a Gualta Grup Escrivà In-
teriors per 4 a 5.
El diumenge a les 9.30 h del matí 
van començar els primers enfron-
taments i els resultats van estar 
molt ajustats, Cantera Badalona i 
Franciac van empatar a 4,5 punts 
i es va haver de fer el desempatat 
i va guanyar Franciac en la mort 

L’equip guanyador de Franciac ho celebra a Mas Gurumbau // uFEC

sobtada. En el matx P&P Badalo-
na i Callejeros el triomf se’l va em-
portar Badalona per 5 a 4. La final 
del Campionat la va jugar Franciac 
que havia guanyat el títol 4 vega-
des a la seva història i Badalona 
que l’ha guanyat en dues edicio-
ns. Al voltant del migdia després 
que tots els jugadors agafessin 
forces, va començar l’esperada fi-
nal, el nivell de joc va ser altíssim 
i els resultats molt ajustats, tant 
que a l’acabar va haver un empat 
a 4,5 punts per cada equip. El re-
sultat que va obligar  a forçar un 
desempat que es va resoldre al 
primer forat i es va decantar cap 
a l’equip gironí de Franciac

▄ Satisfactoris resultats 
de l’equip català al campionat 
d’Espanya de pesca costanera per 
duos que va tenir lloc a La Manga 
del Mar menor (Murcia) del 20 al 
22 d’octubre del 2017. Competi-
ció en què es va proclamar sub-
campiona d’Espanya la selecció 
catalana formada per Fernando 
Guirro Rubio, Aaron Trasmontán 

pesca ► a la manga del mar menor (murcia)

catalunya, 
subcampiona 
d’espanya

Ramos,  Jesús Trasmontán Ra-
mos i Daniel Cervantes Pedrosa 
del Club de Pesca Esportiva del 
Barri del Bon Pastor de Barcelo-
na, Rafael González Fernández 
de l’Agrupació de Pescadors De-
portius de Viladecans i Óscar Ál-
varez Fenollar de l’Associació de 
Pesca Esportiva de Torredem-
barra, i com a campiona la Fe-
deració de Pesca de la Comuni-
tat Valenciana.  En la classificació 
individual, la medalla de bronze 
va ser per al duo compost per Je-
sús Trasmontán i Daniel Cervan-
tes d’entre el totals dels 49 duos  
participants.

▄  Les dues ciutats de les te-
rres de l’Ebre viuran de nou una ja 
tradicional regata de rem. Aquest 
cap de setmana es celebra el XXIII 
Descens Tortosa-Amposta 2017 + 
II Trofeu Cambra Comerç. Com-
petició organitzada per la Fede-
ració Catalana de Rem. El dissa-
bte 28 es farà un SPRINT de 500 

rem ► tradicional regata de rem

descens tortosa-amposta
m davant de les instal•lacions del 
Centre de Tecnificació del Club 
de Rem Tortosa i el diumenge, a 
partir de les 9 h del matí, el des-
cens del riu Ebre en un trajecte to-
tal de 15,5 km. Hi participaran ca-
dets, juvenils, absoluts i màsters 
remers en totes les modalitats 
d’embarcacions 
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