© 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.

38 SPORTTOTAL
UFEC

MARTES 2
JULIO 2019

ZONA UFEC

VÒLEI PLATJA

Programació

Mataró acull la sisena prova del Vichy
Catalan Volei Tour

El programa Zona UFEC emet avui al canal Esport3 un nou
programa. S’hi podran veure els següents reportatges: el
Campionat de Catalunya de Clubs de bitlles disputat a Torà; i
el Campionat de Catalunya individual de gimnàstica disputat
diumenge passat a Rubí.

TENNIS TAULA ► CAMPIONATS D’ESPANYA A TARRAGONA

109 medalles i 26 títols
pel tennis de taula català

Aquest proper cap de setmana el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja es
desplaça a la platja del Varador de Mataró, que es consolida com una de les
seus habituals dels circuit, acollint els darrers anys alguna de les proves i fins i
tot, el 2016 va ser la seu de la gran final del campionat estival de platja.

BREUS
BÀSQUET CDR
TOT A PUNT
PER AL TICB

JUDO

► NOU ÈXIT PER AL JUDO CATALÀ

Tsunoda es corona
Campiona d’Europa
▄ Del 27 al 30 de juny, la localitat

Del 5 al 7 de juliol
es disputa la XXVI
edició del Trofeu
Internacional
Ciutat de
Barcelona de
Bàsquet en Cadira
de Rodes i la IX
edició del
Memorial Joan
Palau i Francàs on
participa la
Selecció Catalana
absoluta de
bàsquet en cadira
de rodes.

polonesa de Varsòvia ha acollit el
Campionat d’Europa en categoria
sub-18, amb participació de més de
430 judokes de fins a 39 nacionalitats. Amb una única representant de
la Federació Catalana de Judo i DA,
la lleidatana d’origen japonès Ai Tsunoda, que integrava la delegació espanyola, s’ha penjat l’or i suma un tí-

tol més a la seva col·lecció.
Es tracta de la primera medalla en
un Campionat d’Europa per a Tsunoda, tota una promesa del judo
català que amb 17 anys ja suma 7
medalles d’or i una de bronze en
Campionats d’Espanya.
D’aquesta manera, Tsunoda es reivindica com una de les millors del
pes.

HÍPICA
MEDALLES PER
A CATALUNYA

E

l Palau d’Esports Catalunya
de Tarragona ha estat durant
tota la segona quinze de juny
l’epicentre del tennis de taula estatal. Els veterans de totes les categories a partir dels 40 anys, les modalitats adaptades per a esportistes
amb discapacitat física o intel·lectual, i les sis categories de l’escala
formativa (sub23, juvenils, infantils,
alevins, benjamins i prebenjamins)
han celebrat el seu Campionat d’Espanya dintre d’aquesta macrocita
que ha vist competir al pavelló de

l’anella mediterrània tarragonina
més de 1.600 esportistes en el conjunt dels nou campionats que s’hi
han disputat entre el 15 i el 30 de
juny.
El tennis de taula català hi ha tingut
una participació massiva, amb més
de 700 jugadors i jugadores a les proves individuals, més de 300 parelles
a les de dobles i més de 200 equips
als tornejos d’aquesta modalitat.
Proporcional a l’alta participació catalana han estat els resultats obtinguts, amb un total de 109 presències

al podi i 26 títols de campions assolits pels esportistes dels clubs del
tennis de taula català.
En les categories d’edat, el tennis de
taula català va aconseguir un total
de 45 medalles. A sub23:
4
campions, 4 subcampions i 4 tercers
llocs; a juvenil, 3 campions, 3 subcampions i 3 tercers llocs; a infantil,
2 campions i 6 tercers llocs; a alevins, 1 campió, 1 subcampió i 4 tercers
llocs; a benjamins, 2 subcampions i 4
tercers llocs; i a prebenjamins, 2
campions i 2 tercers llocs

Un cop finalitzats
els Campionats
d’Espanya de
Ponis, la delegació
catalana torna a
casa amb 4
medalles. Bronze
per equips a Ponis
C; a Ponis B,
Gemma Carrillo
amb “Goldako
Travis 95205” es va
penjar la medalla
de plata
individual; per
últim, a Ponis C,
Marta Cruz va ser
segona amb
“Armando (ciento
dos)” i Marina
Jarabo va acabar
tercera amb
“Groudon”.

PÀDEL

► GRAN SLAM DEL CT REUS MONTEROLS

Osoro-Brito i Bueno-Rivera
es coronen a Reus
▄ Aranzazu Osoro i Nela Brito en
el quadre de 1a femení i Rubén Rivera i Toni Bueno en el quadre de 1a
masculí, s’han proclamat campions
del Gran Slam disputat a les pistes
del Club Tennis Reus Monterols.
Bueno-Rivera han derrotat als subcampions, Adrián Biglieri i Marc Qui-

lez, en una final molt igualada en el
primer set (7-6) i resolta en el segon
pels campions per un tempteig de 6
a 3. En categoria femenina les
guanyadores, Aranzazu Osoro i Nela
Brito s’han imposat a les finalistes,
Cristina Gomis i Nicole Traviesa, per
6-3 i 6-1.

Manresa, ja som aquí!
Obrim Oﬁcina d’atenció als clubs
Vine a conèixer tots els serveis

Contacta’ns a

oﬁcinaclubs.cat

Truca’ns al 683117570

