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UFEC
ZONA UFEC 
Programació  
El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell 
s’hi podran veure els següents reportatges: el 
Campionat de Catalunya de Natació Special Olympics-
Acell, celebrat a la Piscina Can Llong del Club Natació 
Sabadell.

HOQUEI CRE 
Victòria de l’ADB Barberà 
L’ADB Barberà ha demostrat aquest dissabte que és l’equip favorit per revalidar el 
títol de campió de la Lliga Catalana d’hoquei en cadira de rodes elèctrica. L’equip de 
Barberà, amb Toni Rodríguez i Asier Sánchez com a jugadors més destacats, va 
derrotar el DRACS CEA Sènior Team per 3 a 16, en el segon partit de la tercera jornada 
de la lliga catalana.

▄  Aquest cap de setmana les 
instal•lacions del CEM Olímpics Vall 
d’Hebron han acollit la fase final del 
Campionat de Catalunya de Fron-
tennis Preolímpic per Equips 2019-
2020. 
La competició ha acabat amb la re-
edició de la final de la temporada 
passada. Aquesta vegada, però, el 
Club Pelotari Santa Coloma s’ha 
proclamat Campió de Catalunya 

PILOTA    ► CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FRONTENNIS PER EQUIPS

després d’imposar-se per 3 victòries 
a 0 al Club Natació Terrassa. 
Cal destacar que pels equips partici-
pants ha estat una gran motivació 
poder competir en aquestes magní-
fiques instal•lacions, cosa que ha es-
tat possible gràcies al desplega-
ment de la paret de rebot mòbil 
construïda pels Campionats del 
Món de Pilota de Barcelona 2018, i 
que no s’utilitzava des d’aleshores. 

PITCH & PUTT   ► INTERCLUBS FEMENÍ 2020 

ALTRES 
ESPORTS

TENNIS TAULA 
DAVID JACOBS 
DONA VIDA AL 
CN SABADELL 

Important victòria 
del primer equip 
del Club Natació 
Sabadell a la pista 
del Termotur 
Calella (2-4) en la 
lluita per la 
permanència a la 
Divisió d’Honor 
masculina de 
tennis de taula. 
Els sabadellencs, a 
més del triomf, 
tenen l’average 
particular 
favorable amb els 
del Maresme en 
cas d’empat a 
final de 
temporada. 

ESCACS 
DERROTES DE 
L’ATZUCAC 

Aquest diumenge 
s’ha disputat la 2a 
Ronda de la Lliga 
Catalana d’Escacs. 
En aquesta 
segona jornada de 
la lliga catalana, 
l’Atzucac Club 
d’Escacs ha perdut 
els dos 
enfrontaments. 
Després d’aquests 
resultats, el club 
es manté en la 
zona mitjana de la 
classificació.

datana Ai Tsunoda. La jove judoka, 
que s’estrenava en una competició 
d’aquestes característiques, va de-
butar per la porta gran i aconseguint 
penjar-se la medalla de bronze.  
Tsunoda es va imposar per ippon en 

D
el 23 de gener al 25, Tel Aviv 
ha acollit  la primera prova 
puntuable de l’any 2020 per 

als Jocs Olímpics de Tòquio: el Grand 
Prix de Tel Aviv.  
Més de 500 judokes  de fins a 83 
països s’han desplaçat fins a la loca-
litat israeliana per prendre part de la 
prova, entre elles les catalanes  
Mireia Lapuerta i Ai Tsunoda. 
El dia 23 de gener va ser el torn de la 
masnovina Lapuerta. Sense mas-
sa fortuna, la catalana va quedar eli-
minada en caure en el primer combat 
amb la belga Ellen Salens. 
Més sort va tenir el dia següent la llei-

JUDO    ► GRAND PRIX DE TEL AVIV

Bronze d’Ai Tsunoda Triomf del Club  
Pelotari Santa Coloma

▄  Aquest diumenge s’ha dispu-
tat la primera  prova de la XII edició de  
l’Interclubs Femení de pitch and putt. 
Els equips de la zona Est van jugar al 
P&P Hcp1, a Sant Vicenç de Montalt, 
mentre que els de la zona Oest ho van 
fer al P&P Portal del Roc de Vilanova i 

la Geltrú.  
Al Picth& Putt Hcp1, les vencedores 
van ser l’equip Hcp1 Mineres. A Vilano-
va i la Geltrú, les guanyadores van ser 
l’equip Portal del Roc. D’aquesta ma-
nera, els equips locals s’han convertit 
en els primers líders de la competició. 

Hcp1 Mineres i Portal  
del Roc, líders

En la seva estrena 
en la categoria 
absoluta, 
Tsunoda es penja 
el bronze a  
Tel Aviv

els tres primers combats: derrotant 
la sueca Anna Bernholm, la corea-
na Jeyoung You i l’eslovena Anka 
Pogacnik. 
Ja a les semifinals, la britànica Sally 
Conway va esgarrar el camí de Tsu-
noda cap a la final. En el combat 
pel bronze, la judoka del Dojo Lleida 
va culminar la feina vencent la judo-
ka de l’Uzbekistan, Gulnoza Matni-
yazova. 
D’aquesta manera la judoka catala-
na suma importants punts en el ràn-
quing mundial en una competició 
puntuable de cara els Jocs Olímpics 
de Tòquio’2020.

Volem l’

1%SALVEM
L’ESPORT!

Reclamem l’1% del 
pressupost de la Generalitat.
El sector pateix retallades 
de més del 70% des del 2014.
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