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ZONA UFEC

bàdminton

UFECtv

Ajustada derrota del Granollers

El programa Zona UFEC emet avui a les 21 h al canal Esport3,
un nou programa. S’hi podran veure els següents reportatges:
el Barcelona Rescue Festival de salvament, el campionat de
Catalunya de karate i el campionat de Catalunya de mar costa
llança homes de pesca.

Un guerriller Granollers acaba cedint per la mínima davant Arjonilla en un
duel d’alt nivell. El partit de la jornada no va defraudar i va deixar partits
de màxima igualtat on els de Jaén es van imposar per 4-3. En només dues
setmanes, nova prova de foc per als de Granollers que es desplacen a
Eivissa per enfrontar-se al CB Pitiús.

PÀDEL ► Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques

Tercera i quarta posició
per a Catalunya

més
esports
bàsquet cdr
lliga en
marxa

Victòria del Barça
- UNES a la primera
jornada de la
Lliga Catalana de
bàsquet en cadira
de rodes Nivell 1 La
segona jornada de
la competició es
disputarà el cap de
setmana del 20 i 21
d’octubre, amb el
partits Valida sin
Barreras – CB MIFAS
contra CE Global
Basket UAB i Barça
– UNES contra el CE
Costa Daurada.

L

a selecció catalana ha
aconseguit una tercera i una quarta posició
aquest cap de setmana al Campionat d’Espanya de pàdel per
Seleccions Autonòmiques Absolutes.
L’equip femení, capitanejat per
Albert Nogueras, aconseguia la
tercera posició de la competició
després de derrotar a la selecció
d’Andalusia per un clar 5 a 0. La
masculina, dirigida per Carlos Vilá, queia per un ajustat 2 a 3 davant del combinat valencià.
La selecció catalana femenina

billar
Argemí, nou
campió de
Catalunya

repeteix el mateix resultat que
en l’edició anterior, la de 2017,
en que també va fer-se amb la
medalla de bronze. Albert Nogueras assegura que «estem
satisfets del torneig que ha
realitzat l’equip, hem presentat molta batalla i vam acariciar poder estar a la final, però
vam caure en semifinals. Repetim tercera posició i l’any vinent
tornarem a donar guerra» afirma el capità de la selecció femenina.
Per la seva part Carlos Vilá valora aquesta quarta posició

«petits detalls van fer que no
aconseguíssim la tercera posició del campionat. Una de les
nostres parelles es va haver de
retirar per lesió, la sobrecarrega
de partits, tot molt igualat com
indica el marcador final per 23» assegura el capità de la selecció catalana masculina.
Un èxit més dels esportistes
que representaven la Federació
Catalana de Pàdel. L’entitat va
estar representada pel seu president, Pere Hernàndez, Daniel
Daniel Vives, vicepresident primer, i Miquel Bayona, secretari.

Miquel Argemí Duran,
del Club SB Foment
Molins, es proclama
campió de Catalunya
de 5 quilles de billar.
El campionat s’ha
celebrat duran dos
caps de setmana a
les instal·lacions del
Club Billar Alba de
Barcelona. A la gran
final, disputadíssima
entre Miquel Argemí
i Marco Forreiter, en
què varen caldre els
cinc sets, va destacar
el bon ambient.

poliesportiu ► amb la participació de més de 3.000 atletes

Ironman Barcelona 2018-Gran
Premi Diputació de Barcelona
▄ El cap de setmana passat,
Calella va acollir una nova edició
de l’Ironman Barcelona – Gran
Premi Diputació de Barcelona. La
diputada d’Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos,
juntament amb el quart tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Calella, Albert Torrent, va participar
a l’entrega de trofeus que va tenir lloc ahir dilluns al municipi del
Maresme.
El suec Jesper Sevensson
(8h05’:56’’) i l’alemanya Laura
Philipp, (8h34’:57’’) que, va batre
el record de la prova, es van proclamar guanyadors d’aquesta
edició, que ha comptat enguany
amb la participació de més de
3.000 atletes.
La prova, amb un gran ressò
mundial en aquesta modalitat

esportiva, té també una projecció
i impacte en altres àmbits com el
turisme, l’ocupació i l’economia
del territori. L’esdeveniment dona
projecció internacional al municipi de Calella i la seva comarca, el
Maresme.

judo ► Competició de Pas de Grau

Inici de la temporada
a les Llars Mundet
▄ Amb la vista posada en les
dues convocatòries d’examen de
pas de grau d’aquesta temporada,
dissabte passat va tenir lloc a les
Llars Mundet la competició de pas
de grau, primera prova del calendari 2018-2019. Aquesta competició, adreçada a tots aquells aspirants de 1r a 4t DAN, serveix perquè
els judokes que no tinguin els punts
requerits per fer l’examen per via

de competició, en puguin sumar
per tal de poder examinar-se.
Un total de 85 competidors van
participar d’aquesta cita; 55 d’ells
cinturons marrons que tenen com
a objectiu examinar-se per ser
cinturó negre, i la resta esportistes de cinturons entre 1r i 3r DAN
que pretenen seguir avançant en
el camí del judo i sumar DANs al
seu cinturó.

