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UFEC
ZONA UFEC 
Programació UFEC TV 
El programa Zona UFEC emet avui al canal Esport3 un nou programa. 
S’hi podran veure els següents reportatges: El Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona d’Espasa Femenina que se celebra a l’INEFC; el 
Campionat de Catalunya Aleví, Infantil i Juvenil de karate de Lloret de 
Mar; i el Campionat de Catalunya Simònids Llac de pesca de Lleida.

HÍPICA 
Estrena de la temporada de doma clàssica  
S’ha estrenat la temporada 2019 de doma clàssica a Girona. Ha estat aquest cap de 
setmana al Connemara Pony Club de Sant Mori. Un total de 64 sortides a pista, entre 
el CDT0* i el CDT1* . La prova gran, la reprise San Jorge, se la va adjudicar Mar Nogué 
amb Teran per davant de Clara Cuffi Sot amb Raton Sol. La reprise d’alevins, que va 
comptar amb la màxima participació, va ser per a Nora Coll Nogué amb Phoskito. 

▄  La Diputació de Barcelona ha 
donat suport, un any més, a la Mitja 
Marató de Barcelona del passat 
diumenge. La cursa va comptar amb 
la presència de la diputada d’Es-
ports de la Diputació de Barcelona, 
Maite Fandos i de la consellera de la 
presidència i portaveu del govern, El-
sa Artadi.  
El kenià Eric Kiptanui, amb un temps 

POLIESPORTIU    

d’01:01:04 i l’etíop Roza Dereje, amb un 
registre d’01:06:01, cinquena millor 
marca mundial de l’any, es van impo-
sar com a guanyadors de la prova. De-
reje es va apuntar la seva millor marca 
personal. La competició barcelonina, 
que enguany ha marcat un rècord de 
participació, amb 19.000 corredors 
inscrits, està posicionada entre les mi-
llors mitges maratons del món. 

PITCH & PUTT    ► 10 DE MARÇ, PRÒXIMA PROVA 

ALTRES 
ESPORTS

ESPORT ADAPTAT  
COSTA DAURADA 
B, LÍDER SOLITARI  

Victòries del CE 
Costa Daurada B i 
del Club Bàsquet 
Granollers. En la 
Lliga Catalana de 
bàsquet en cadira 
de rodes Nivell 2, 
disputada aquest 
cap de setmana, els 
primers s’han 
desfet del 
Barmesad per 49 a 
23; els segons, ho 
han fet davant el CB 
MIFAS B per 33 a 25.  

BÀDMINTON 
DUEL AJUSTAT 

El Bàdminton 
Granollers ha estat 
derrotat pel CB San 
Ferrnando en la 12a 
jornada de 
LaLigaSports. El 
partit es 
presentava vital 
per a tots dos 
equips i va 
comptar amb 3 
partits molt 
disputats a 3 sets, 
representant la 
igualtat que hi ha 
hagut en 
l’enfrontament. 

zález, a vuitens de final al també ca-
talà, el jugador del Euro Sport de 
Salou, Nilo Vidal (PSA, 260), al ga-
lleg Pascal Gómez (PSA, 297) a 
quarts de final, i al també galleg Car-
los Cornes (PSA, 82) a les semi-
finals. 
La participació catalana la cate-
goria masculina la completaven 
Marc Soriano (Nick Spa Sports, PSA, 
500), Pablo Dolz (C.N.Sant Andreu), 
campió de consolació de prèvies, 
Arnau Farré (Malibú) i Joel Fernán-
dez (Esportiu Rocafort). 
A la categoria femenina la jugadora 
del CN Sant Andreu Noa Romero, va 
repetir la tercera plaça aconseguida 

l’any passat a Santiago. Romero es 
va imposar al partit pel tercer lloc a la 
també catalana i companya de club 
Sofía Mateos (PSA, 164) per 3 jocs a 
0. La campiona del torneig va er la 
murciana Cristina Gómez (PSA, 
102), que es va imposar a la final a la 
gallega Marta Domínguez per 3 jocs 
a 0. A les semifinals tant Gómez i Do-
mínguez havien superat a Romero i 
Mateos respectivament, Gómez a 
Romero per 3 a 0 i Domínguez a Ma-
teos per 3 a 1. La participació catala-
na la completava Maria Pajares 
(Malibú), que va accedir als quarts 
de final on va caure davant Marta 
Domínguez. 

E
l jugador de Sant Just Desvern 
triomfa en el campionat d’Es-
panya absolut d’esquaix. En 

la final de la prova, disputada aquest 
diumenge, el català ha derrotat el 
16 vegades campió, el gallec de 
l’Squash Santiago Borja Golán (PSA 
32) per 3 jocs a 1, amb parcials d’11/8, 
8/11, 15/13 i 11/4 .  
El torneig s’ha celebrat els 8,9 i 10 de 
febrer al Polideportivo Municipal de 
San Fernando, a Cuenca, amb la par-
ticipació de més de 100 jugadors i ju-
gadores de tot l’Estat. 
Edmon López va accedir a la final 
sense cedir un sol joc, derrotant a pri-
mera ronda a l’andalús Enrique Gon-

ESQUAIX    ► CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT 

Edmon López, amb el 
títol estatal sota el braç

La Diputació, amb la Mitja 
Marató de Barcelona

▄  Els dos equips surten líders de 
la 2a prova de l’Interclubs Femení. La 
competició s’ha disputat aquest dis-
sabte al P&P La Garriga (zona Est) i 
al P&P Vallromanes (zona Oest).  
A la Garriga, el  guanyador de la 
prova va ser el P&P Peralada, se-
guits del Hcp1 Olewer  i el Franciac 
Blau amb 108 cops. Classificació 

que reflecteix les mateixes posi-
cions que a la general. A Vallroma-
nes, Bellpuig Green Team van 
guanyar la prova amb 106 cops, 
seguides de Portal Roc i Vallroma-
nes Femení i Vallès Femení. Green 
Team es líder de la classificació ge-
neral, seguit de Vallromanes Fe-
mení i Portal del Roc.

P&P Peralada i Green Team, 
líders de l’Interclubs Femení
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