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UFEC
ZONA UFEC 
UFECtv  
El programa Zona UFEC emet avui al canal Esport3 un nou programa. 
S’hi podran veure els següents reportatges: el campionat d’Espanya 
de recorreguts de caça disputat al Camp de tir Vilaregut, el 
campionat de Catalunya d’aquatló disputat a Cunit i un reportatge 
sobre l’Arfa, el primer camp de regates de piragüisme de Catalunya.

HÍPICA 
10è Raid de Cal Graells  
Prop de cent binomis es van donar cita dissabte per participar en 
alguna de les tres carreres que van formar part del Raid d’Alta Segarra, 
organitzat pel Club Cal Graells Cavalls d’Esport. Triomf de Jana Serrat 
mal VC-40, de Francesc Xavier Casellas en el VC-60; i d’Adjutori Serrat 
el CEA0 *.

▄   La Selecció Catalana de 
Bowling Six va tancar la seva par-
ticipació a la 2a Copa Interconti-
nental el  passat 20 de juliol,  
aconseguint un total de 9 meda-
lles (dues d’or, tres de plata i qua-
tre de bronze), a més de viure una 
gran experiència esportiva i per-
sonal durant la seva estada a 
Guatemala. 
Les medalles d’or es van aconse-
guir en la prova de Dobles Mascu-

BOWLING    ► 2A COPA INTERCONTINENTAL 

lins (Gerard Albiol i Biel Poch), i en 
la d’Equips Mixtes. Les medalles 
de plata van ser pel doble femení 
(Marta Solé i Laia Roura), i per 
Marta Solé en el individual “all 
event” i individual máster. Les me-
dalles de bronze van ser per Gerard 
Albiol en individual “all event” i 
màster, Laia Roura en individual 
màster, i per la parella de Dobles 
Mixtes formada per Marta Solé i 
Biel Poch. 

TRIATLÓ    ► A QUATLÓ DE CUNIT

ALTRES 
ESPORTS

PÀDEL                     
VENCEDORS DEL 
PLATA DE CUNIT 

Tonet Sans i 
Gabriel Espelleta 
s’han proclamat 
campions del 
Plata disputat a 
les instal•lacions 
del Club Sports 
Tennis de Cunit i 
que ha finalitzat 
aquest cap de 
setmana. Els 
campions van 
vèncer en la final 
de Primera 
categoria a Àlex 
Casas i Daniel Ollé 
per 7-6 i 6-1 en un 
partit igualat al 
màxim fins al tie-
break del primer 
set.  

FUTBOL PLATJA 
PLATA PER A 
CATALUNYA 

La selecció 
catalana juvenil 
masculina de 
futbol platja és 
subcampiona 
d’Espanya. I ho ha 
aconseguit d’una 
manera 
impecable, 
guanyant tots els 
partits amb 
solvència del 
campionat 
disputat a Cadis. A 
la final, va caure 
derrotada (2-4) 
davant 
l’amfitriona, 
Andalusia.

a la Selecció Catalana Josep Iglesias, 
Emili Sanmartín, Ricard Díaz, Beren-
guer Ortí, Marc Fortuny, Amador Ro-
dríguez, John Evans i Dani Solavera, 
amb una diferència d’edat de 55 
anys del jugador més jove, Dani So-
lavera amb només 14 anys, i el de 
més edat, John Evans. 
Arrencava la competició el dissabte 
al matí amb els enfrontaments de 
parelles fourball (millor bola de la 
parella a cada forat) i els enfronta-
ments foursome (cops alternatius 
entre els dos membres de la pare-
lla) obtenint 6 dels 8 punts possi-
bles, seguits molt d’aprop per França 
amb 5 punts i Galícia amb 4 punts. 
Catalunya finalitzava la jornada de 

dissabte guanyant tots els seus en-
frontaments individuals, el que la 
situava a la final davant França, que 
s’imposava també als individuals 
per davant de Galícia. 
La jornada final de diumenge es ju-
gava a doble ronda, en primer lloc els 
4 partits en parelles foursome on la 
balança es decantava cap a França 
per 2,5 a 1,5 i posteriorment amb els 
8 partits individuals on l’experiència 
dels jugadors catalans s’imposava 
davant França aconseguint 6 punts 
dels 8 possibles per obtenir un resul-
tat final 7,5 a 4,5 a favor de Catalun-
ya. Completava el podi Galícia, amb 
un resultat molt ajustat per davant 
d’Andorra i en últim lloc Euskadi. 

A
quest cap de setmana s’ha 
disputat el Torneig 5 Na-
cions FIPPA al camp d’Ordu-

ña, Biscaia, País Basc. Aquesta com-
petició enfronta anualment a les 
seleccions de Pitch & Putt d’An-
dorra, França, Galícia, Euskadi i Cata-
lunya. La Selecció Catalana arribava 
com a vigent campiona a la 5a edició 
després d’haver guanyat 3 de les 4 
edicions anteriors i haver cedit a la 
final davant de França a l’any 2017. 
Els jugadors membres de la Selecció 
Catalana eren els seleccionats per 
mèrits esportius a les competicions 
de major nivell durant la segona 
meitat de l’any 2018 i la primera mei-
tat de l’any 2019, així representaven 

PITCH AND  PUTT    ► TORNEIG 5 NACIONS FIPPA

Triomf de Catalunya 9 medalles i una                                   
gran experiència

▄  La població Tarragonina de 
Cunit ha estat la seu de la tercera 
jornada de la Lliga Nacional de Cata-
lunya d´aquatlons 2019 , així com el 
Campionat Nacional de Catalunya 
absolut de l´especialitat.  
A la competició masculina clara 
victòria absoluta per Eduardo Díaz, 
seguit d’Adrià Muñoz i Albert Pa-

rreño. Dins la vessant femenina, 
triomf per a Maria Casal, seguida 
d’Anna Flaquer i Anna Noguera. 
Per equips, doblet del Fasttriatlón-
Club Natació Montjuïc, seguit del 
CN Barcelona i el Prat Triatló 1994 
(en la masculina) i el Prat Triatló 
1994 i el Club Igualada-triatló (en la 
femenina).  

Eduardo Díaz i Maria Casals, 
nous campions de Catalunya
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Manresa, ja som aquí!
Obrim Oficina d’atenció als clubs  
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