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UFEC ZONA UFEC 
Programació UFECtv  
El canal Esport3 emet avui un nou programa Zona UFEC. En ell 
s’hi podran veure els següents reportatges: la lliga sub19 
masculina de criquet; David Garcia, campió del món de 3d de tir 
amb arc; i la posada a punt dels riders catalans de snowboard.

HOQUEI HERBA 
Bon inici pel Polo i el Junior  
Aquest cap de setmana ha començat la Divisió d’Honor femenina d’hoquei. Un inici 
molt bo per al Junior FC i Real Club de Polo, que s’han desfet de les seves rivals 
sense patir. Les del Junior, davant el CD Terrassa i l’Atlètic Terrassa per 3-0 i 0-4, 
respectivament. El Polo va derrotar 6-1 l’Atlètic Terrassa i 0-4 davant el Club Egara.

▄   Als seus 29 anys, l’àrbitra Ai-
nara Acevedo ha estat reconeguda 
com la millor àrbitra de Primera 
Iberdrola als premis Vicente Acebe-
do, instaurats en memòria del que 
va ser vicepresident del CTA de la 
RFEF i membre del Comissionat 
FIFA per a l’estudi de les regles  
de joc. 
A més de pertànyer a la plantilla 
d’àrbitres de Primera Iberdrola, Ace-

FUTBOL     ► PREMIS VICENTE ACEBEDO

vedo va obtenir la categoria inter-
nacional FIFA el 2018 i, a més, al fut-
bol masculí milita a Tercera Divisió 
Nacional. L’obtenció d’aquest guar-
dó suposa un reconeixement a la 
seva notable trajectòria i resultat de 
l’arbitratge femení nacional. 
Per la seva banda, Eliana Fernán-
dez ha estat guardonada com a mi-
llor àrbitra assistent de Primera 
Iberdrola.  

HOQUEI PATINS     ► HOQUEI LLIGA CATALANA

ALTRES 
ESPORTS

HÍPICA          
PLATA PER A 
NURIA GILI 

Conclou una 
setmana de 
frenètica activitat a 
les instal·lacions 
del Cecyl (Segòvia), 
on s’ha disputat 
amb gran èxit i 
magnífica 
organització del 
Campionat 
d’Espanya de Ponis 
2020. En l’última 
jornada, Nuria Gili, 
amb Bergs Sep09, 
va endur-se la 
medalla de plata a 
la categoria Ponis B. 

AÈRIA         
TRIOMF PER A 
‘FALLING STONES’ 

L’equip “Falling 
Stones”, format 
per Àlex Dalmàs, 
César Ezquerro, 
Antonio Pagés i 
Jordi Meseguer, ha 
estat el vencedor 
del Campionat de 
Catalunya VF4 
2020. La 
competició s’ha 
celebrat aquest 
cap de setmana  
al Skydive 
Empuriabrava.

Eloi Hernando, Enric Sanz, Juan 
Luís Sanchez i Manuel Amor. 
 Divendres va ser una jornada d’en-
trenaments i de cara al vespre es va 
donar el tret de sortida a la compe-
tició amb la cerimònia d’inaugura-
ció, on es va fer el sorteig dels en-
frontaments del dissabte tant de 
parelles com individuals. 
 En els enfrontaments de dissabte 
Andorra ja va destacar com a millor 
selecció en guanyar 14 punts, seguits 
de  Catalunya 9,5, França 8.5, Ga-
lícia 8 i Euskadi 0 punts. Quedava 
definida la final entre Andorra i Ca-
talunya i les altres tres seleccions ju-
garien per les posicions 3a, 4a i 5a. 

 Diumenge cap a les 9 de matí van 
començar els primers enfronta-
ments de la final en parelles (four-
ball), Andorra va guanyar per 2.5 a 
1,5  i al migdia es van jugar els partits 
individuals on el resultat també es 
va decantar cap a Andorra per 5 a 
3. Així Andorra es va proclamar 
campiona per primera vegada del 
Torneig 5 Nacions amb un total 
acumulat de 7.5 punts per 4,5 de 
Catalunya. El jugadors components 
de l’equip andorrà van ser Antoni 
Armengol, Carles Pérez, Gonza-
lo Mendoza, Joan Jordi Segura, 
Joan Valls, Marc Isla, Pablo Pé-
rez i Ricard Morat. 

L
’últim cap de setmana 
d’agost es va jugar la VII edi-
ció del Torneig de 5 Nacions 

al Pitch & Putt La Xixerella d’Ando-
rra, competició en el marc de la 
FIPPA (International Pitch &Putt 
Federation). Hi van participar 5 se-
leccions Andorra, França, Galicia, 
Euskadi i Catalunya. En anteriors 
edicions la selecció Catalana havia 
guanyat cinc vegades i França una. 
 La selecció catalana formada per 
8 jugadors estava feta en base als 
mèrits esportius de la temporada 
2019 i 2020. Els jugadors van ser 
Alex Albinyana, Alex Albinyana 
Jr, Barry Coomber, David Mur, 

PITCH & PUTT     ► SEGONA POSICIÓ PER A LA SELECCIÓ CATALANA

Victòria d’Andorra 
al 5 Nacions

Ainara Acevedo, millor àrbitra 
nacional de la temporada

▄  L’Hoquei Lliga Catalana-Frit 
Ravich ja coneix als vuit equips que 
jugaran la F8 a partir d’aquest dilluns 
a Vic a porta tancada. L’Igualada, el 
Taradell i el Manlleu són els últims 
tres equips que s’han classificat 
aquest diumenge després d’eli-

minar al Lleida Llista, al CP Vic i al CP 
Voltregà. 
La competició va començar ahir 
amb els dos primers duels de quarts 
de final: Girona-Caldes (18.30h) i 
Barça-Taradell (21.30h), en directe 
per Esport3. 

En marxa la Final8

#SomEsport

ESTEM PREPARATS,
FEDERA’T.

ufec.cat

Faldo_federat_Sport.indd   1Faldo_federat_Sport.indd   1 08/05/2020   15:3808/05/2020   15:38

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
 


