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El programa Zona UFEC emet avui a les 21 h al canal Esport3, un nou
programa. S’hi podran veure els següents reportatges: 12è Màster de
Catalunya Bolos Leoneses que es disputa a Barcelona el pròxim diumenge i
el Campionat de Catalunya absolut de taekwondo que se celebra també
diumenge al Pavelló de la Mar Bella.

L’Open Sport Club va celebrar diumenge passat un
concurs de doma territorial, per poder preparar el
Campionat de Catalunya que tindrà lloc el proper cap de
setmana, 10 i 11 de novembre. Marta de Pfaff va ser la
vencedora a la Sant Jordi.

► TERCER PODI EUROPEU PER A LA CATALANA

Mireia Lapuerta,
3a d’Europa sub23
Q

uatre combats van servir
a la catalana Mireia Lapuerta per penjar-se la
seva segona medalla en un Campionat d’Europa aquesta temporada. Després de penjar-se el
bronze en la seva categoria, júnior,
al setembre i quedar cinquena al
Campionat del Món, la catalana
no en té prou i divendres va aconseguir pujar al tercer calaix del podi del Campionat d’Europa sub23.
La localitat hongaresa de Gyor
acull des de divendres i fins diumenge el campionat continental, que compta vora els 300 judokes arribats de 37 països; entre ells 4 catalana: Lapuerta,
Marta Also, Oriol Subirana i Ilia
Khabuliani.
Also, Khabuliani i Subirana, a les
categories de -52 kg, -90 kg i -60
kg van caure eliminats en els seus
respectius primers combats.
Mireia Lapuerta, a -48 kg, va firmar un inici de competició espectacular desfent-se en 15 segons
de la polonesa Wiszniewska.
L’alegria li duraria poc a la judoka
de 19 anys, que perdia en el segon
combat amb la russa que al final
quedaria en segona posició. Ja en
la lluita per la medalla de bronze,
la judoka a les ordres de Dani Rei
es desempallegava de la italiana

ALTRES
ESPORTS
PÀDEL
VENCEDORS
A GIRONA

Al Bronze del X3
Girona Pàdel,
David Díaz i
Nicolai
Maniucov van
derrotar a Carlos
Pellejero i
Eduard Collgros
per 6-3 i 6-2. En
noies Claudia
Quintillà i
Ariadna Berdala
van doblegar a
Núria Tudela i
Núria Moran per
3-6, 6-3 i 6-2.

POLIESPORTIU ► DEIXA LA NATACIÓ DESPRÉS DE 16 ANYS

La Diputació de Barcelona, en
el comiat d’Erika Villaécija
▄ La diputada d’Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos, va
assistir ahir a la roda de premsa de comiat de la nedadora Erika Villaécija celebrada al Museu Melcior Colet. L’acte
va estar presidit per Gerard Figueras, secretari general de l’Esport de la Generalitat. També va assistir Enric Bertran,
president de la Federació Catalana de
Natació i Claudi Martí, president del

Club Natació Sabadell.
La reconeguda nedadora va anunciar
ahir de forma oficial que deixava la nataciódesprésde16anys.Totiquedeixarà
de competir en alt nivell continuarà vinculada a la natació com a entrenadora
dels benjamins al CN Sabadell. La Diputació de Barcelona ha volgut fer un reconeixement a la seva dedicació i el seu
compromís amb l’esport de la natació.

PESCA
SERGI GIMÉNEZ,
CAMPIÓ
D’ESPANYA

Gyor (Hongria) acull fins diumenge el Campionat d’Europa

Alessia Ritieni i de la russa Elizaveta Stepanova; coronant-se
d’aquesta manera Bronze Europeu sub-23.
3 MEDALLES. Amb aquesta ja són

3 les medalles en europeus que
acumula la jove esportista catalana, una en cada categoria:
l’or a cadet al 2016 i els bronzes
d’aquest 2018 a la categoria júnior i sub23.

L’esportista
Sergi Giménez
Torrent, del Club
de Pesca
Esportiva Roses
La Perola, s’ha
proclamat
campió
d’Espanya de
pesca al llançat
des de platja en
la categoria
Juvenil en el
campionat fet
del 2 al 4 de
novembre a la
Manga del Mar
Menor.

GOLF

► ACCENT CATALÀ A LA COPA NACIONAL PUERTA DE HIERRO

Eduard Rousaud, brillant
campió a Golf Barcelona
▄ La 101a edició de la Copa Nacional
Puerta de Hierro segueix tenint accent
català. El jugador del RCG El Prat, Eduard
Rousaud, ha aconseguit una brillant victòria a la prestigiosa competició, a l’imposar-se en la gran final a Esteban
Vázquez, a qui va superar amb total claredat (8/6) i relleva en el títol al seu com-

pany en la FCGolf i amic, David Puig.
El barceloní, que ha viscut un any
d’èxits i un estiu memorable, es va anotar una gran victòria per al seu palmarès, en superar a tots els rivals en
una competició Match Play, demostrant la seva gran qualitat i confirmant
que era un dels favorits.

