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UFEC
ZONA UFEC 
Programació UFECtv 
El programa Zona UFEC comença la nova temporada el 
pròxim dimarts 10 de setembre. En el primer programa s’hi 
podran veure els següents reportatges: el 8è Catalonia Open 
de dards, la Copa Catalana de Trial de Nens de motociclisme i 
el Campionat d’Espanya Salmònids Mosca de pesca.

PÀDEL 
Copa Catalunya Or i Plata  
Aquest mes de setembre la Lliga Catalana de pàdel té com a colofó la disputa de la 
Copa Catalunya Or i Plata. La primera d’elles té com a escenari el Terrassasports, on 10 
equips femenins i 11 masculins lluitaran per fer-se amb aquesta competició del 27 al 
29 de setembre. La Copa Catalunya Plata es jugarà al club lleidatà EKKE també del 27 
al 29 de setembre amb la participació de 20 equips, 10 masculins i 10 femenins.

▄  Del 17 al 18 de juliol es va jugar al 
Pitch and Putt Dagenham a Londres 
els tercers Campionats d’Europa Indi-
viduals Strokeplay. La competició es 
jugava a un total de 54 forats. El camp 
d’estil típicament irlandès amb forats 
curts i de poca superfície de green, di-
ficulta el joc dels jugadors catalans 
que estan acostumats a greens més 

PITCH & PUTT    ► MODALITAT INDIVIDUAL STROKEPLAY

grans i distàncies més llargues.   
De la representació  catalana els mi-
llors resultats van ser els de Josep 
Iglesias i Eric Puig que amb 161 cops 
van quedar en 31a posició. Amb un cop 
més quedava en Ricard Diaz.  Amb 165 
Berenguer Ortí i per darrera Jorge Ol-
mos, Emili Sanmartín, Jordi Clotet i 
Carla Puig.

BOCCIA    ► CAMPIONAT D’EUROPA

ALTRES 
ESPORTS

TENNIS TAULA 
EL GIRBAU VIC 
TT, SUBCAMPIÓ 
A ROMANIA 

La pedrera del 
Girbau Vic TT, 
continua amb la 
seva trajectòria 
d’èxits esportius. 
L’equip cadet s’ha 
proclamat 
subcampió de 
l’Open 
Internacional 
organitzat pel ACS 
Dumbravita de 
Romania. En la 
prova individual 
cadet, a més, Àlex 
Moreno i Martí 
Garrido van ser 
subcampió i tercer 
classificat, 
respectivament. 

QUAD RUGBI         
TOT A PUNT  
PER AL TICB 

El pròxim cap de 
setmana es 
disputa la 2a edició 
del Trofeu 
Internacional de 
Quad rugbi al CEM 
de l’Espanya 
Industrial de 
Barcelona amb la 
presència de la 
Selecció Catalana i 
de les Seleccions 
de la República 
Txeca, Itàlia i un 
combinat dels 
millors jugadors de 
la FEDDF. 

de clubs, i el botxí de les catalanes 
van ser de nou les jugadores balears 
en una final semblant. Tot i la de-
rrota, sumaven una nova medalla 
de plata al palmarès d’aquest es-
tiu.  
Per últim, defensant els colors del 
Voleibol Vall d’Hebron, també han 

participat al Campionat d’Espanya 
de clubs sub-21, celebrat a Ciudad 
Real del 12 al 14 d’agost. En aques-
ta ocasió, la gallega i la catalana 
van finalitzar la competició en ter-
cera posició, un nou podi amb què 
tancaven la temporada estival de 
vòlei platja.  

L
a temporada de vòlei platja de 
la parella formada per les ju-
gadores Calíope García  i  

Belén Belda ha brillat aquest estiu 
a la sorra dels diferents Campionats 
d’Espanya i de Catalunya.  
La parella, que ha defensat tant els 
colors de Catalunya, amb la selecció 
sub-19, com els del Club Voleibol Vall 
d’Hebron van començar l’estiu parti-
cipant al Campionat de Catalunya 
de Vòlei Platja de menors de clubs. 
A categoria sub-21 van aconseguir el 
títol de campiones. En el Campio-
nat sub-19 de clubs van pujar al se-
gon calaix del podi després de perdre 
la final amb el CV Tiana.  
Amb aquests resultats han pogut 
participar a tres Campionats d’Es-
panya diferents. Tant al sub-21 com 
al sub-19 de clubs, amb el Club Volei-
bol Vall d’Hebron, i ser les represen-
tants de Catalunya al Campionat 
d’Espanya de Seleccions Autonòmi-
ques de la categoria sub-19. Les vam 
poder veure en acció a casa nostra al 
Campionat d’Espanya de clubs sub-
19 que es va disputar a Torredemba-
rra a finals de juliol, i on el tàndem 
García -Belda va endur-se la plata 
després de perdre la final davant la 
parella balear del CV Manacor.  
La següent aparició d’aquestes ju-
gadores va ser al Campionat d’Es-
panya de Seleccions Autonòmi-
ques, categoria sub-19, celebrat a 
Saragossa. El torneig va seguir la 
mateixa tònica que la competició 

VÒLEI PLATJA    ► UN OR, 3 PLATES I UN BRONZE

Calíope García i Belén 
Belda, reines de la sorra

Vuit catalans, als europeus

▄  Del 27 al 31 d’agost s’ha dispu-
tat el Campionat d’Europa de boc-
cia al “Palacio de Deportes San Pa-
blo” de la ciutat de Sevilla on els ju-
gadors de la selecció espanyola no 
han pogut lluitar per les medalles, 
entre ells, a la categoria BC4, els ca-
talans Ramón Prat i Vasile Agache. 
El veterà esportista del Club MI-

FAS, Vasile Agache, va finalitzar en 
l’onzena posició final a la categoria 
individual BC4, sent el millor es-
portista espanyol classificat. En la 
categoria per equips i parelles, els 
dos esportistes catalans, conjunta-
ment amb Ángela Naveira,  
van quedar eliminats en la Fase  
de Grups. 

Discreta participació  
dels catalans
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