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▄  En la seva segona temporada 
a la Superdivisió femenina de ten-
nis de taula, el Reus Ganxets Miró 
s’ha classificat per competir a 
Europa la temporada que ve. És 
una fita històrica per al club del Baix 
Camp que es va fundar l’any 2014.  
Les tarragonines han finalitzat la 
fase regular de competició com 
segones del grup 2 amb els 
mateixos punts que el Girbau Vic 

TENNIS TAULA     ► LES REUSENQUES ES CLASSIFIQUEN PER EUROPA

TT, que en ser primer de grup per 
average particular entre els dos 
equips catalans s’ha classificat 
directament per a les semifinals del 
play-off pel títol a la categoria d’or 
femenina, mentre que el Reus 
Ganxets Miró disputarà els quarts 
de final. D’altra banda, el Balaguer 
Piera Ecoceramica jugarà el play-
out de permanència contra el 
Tecnigen Linares. 

PÀDEL     ► CAMPIONAT D’ESPANYA PER EQUIPS SÈNIOR
van gaudir al camp o mitjançant 
l’streaming ofert per Uroloki, con-
junt local i organitzador de l’esde-
veniment. 
Uroloki va revalidar el títol i ja suma 
un total de 7 títols a les seves vitri-
nes, un menys que el líder històric 
del palmarès de la competició, els 
Reus Imperials que han guanyat la 
Lliga Catalana Sènior en 8 ocasions. 
Els Pagesos, que disputaven la se-
va primera final, no van poder ins-
criure el seu nom a la llista de con-
junts campions de la competició. 
Tot i la derrota, ha estat una tem-

porada històrica pel club ja que al 
sots-campionat a la LCFA Sènior se 
li ha d’afegir el 4t. Campionat Open 
de FutbolFlag consecutiu. 
La cerimònia de lliurament de pre-
mis va ser encapçalada pel 
President de la Federació Catalana, 
Juanjo Ayuso, i  per la  Regidora de 
l’Ajuntament de Barcelona Maria 
Arenillas. A més dels premis per al 
conjunt campió i sots-campió es va 
guardonar al Wide Receiver 
d’Uroloki Guillem Visent, amb el 
premi MVP, que el distingia com el 
jugador més valuós de la Gran Final. 

G
airebé un miler de persones 
van gaudir en directe del a 
Gran Final de la XXXIII Lliga 

Catalana de Futbol Americà Sènior, 
en què els Barcelona Uroloki van su-
mar el seu setè títol després d’im-
posar-se als Barcelona Pagesos 
per28-7 al Municipal de La Verneda 
de Barcelona. 
Dos anys sense viure la gran final 
del campionat absolut català, des-
prés de la suspensió de les compe-
ticions l’any 2020, el partit va estar 
a l’alçada de les expectatives i no 
va decebre als espectadors que el 

FUTBOL AMERICÀ     ► PROP D’UN MILER D’AFICIONATS AL MUNICIPAL DE LA VERNEDA  

Uroloki guanya la seva 
7a Lliga Catalana Sènior

El Reus Ganxets Miró fa història

▄  El Club Pàdel Vilanova ha 
aconseguit aquest capde setma-
na proclamar-se guanyador a 1a 
categoria masculina del 
Campionat d’Espanya per Equips 
Sènior de 1a categoria. Una com-
petició celebrada al club Vals 
SportCónsul de Màlaga. El con-
junt del Garraf es desfeia en la 
final per un resultat de 2 a 1 al 

equip valencià del Club Pàdel A 
Cobert Sedavi.  
L’equip vilanoví, que accedia a la 
final després d’imposar-se al 
Reial Club de Polo de Barcelona 
per 2 a 1, ja havia acariciat aquest 
campionat ara fa dos anys, on va 
quedar subcampió després de 
caure en la final davant de La 
Dormilona.  

Títol per al CP Vilanova

ZONA UFEC

UFECtv
El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell s’hi podrà els 
següents reportatges: la Final de la Lliga Catalana Sènior de futbol 
americà; la Revolta (Vola Catalunya femenina) de ciclisme; i el 
Campionat d’Espanya absolut d’esquaix.  

PITCH & PUTT 
JOSEP IGLESIAS 
S’IMPOSA A 
OLLER DEL MAS 

Josep Iglesias s’ha 
imposat a Oller del 
Mas, en la 7a prova 
del Millor Jugador de 
l’Any FCPP 2021.251 
jugador i jugadores 
van participar en la 
prova de la 
competició 
organitzada per la 
Federació Catalana 
de Pitch & Putt. 
Manuel Amor, en 
categoria masculina, 
i Glòria Ruiz, en 
femenina, lideren  
el campionat.  

ACELL 
LA FEDERACIÓ 
ACELL REINICIA 
EL SEUS 
CAMPIONATS 
El pròxim 6 de juny, 
la Federació 
Catalana d’Esports 
per a persones amb 
discapacitat 
intel•lectual (ACELL) 
reinicia els seus 
Campionats amb la 
celebració de la V 
edició del 
Campionat de 
Catalunya de 
Natació en piscina 
descoberta. La prova 
se celebrarà a les 
instal•lacions del 
CEM Fondo d’en 
Peixo de El Prat de 
Llobregat.

ALTRES 
ESPORTS

ESPORT ADAPTAT

Tot a punt per a la Final Four
L’Escola AFA i el CB Costa Daurada s’han classificat per a la Final Four de la 
Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes després de la disputa, aquest 
cap de setmana, dels darrers partits corresponents a la Fase de Grups.Els 
acompanyaran a la Final, el cap de setmana vinent, el Vàlida SinBarreras – 
CB Mifas i Màsters del Grup B. 
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