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ZONA UFEC 
UFECtv 
El programa Zona UFEC emet avui al canal Esport3 un nou 
programa. S’hi podran veure els següents reportatges: el 
Campionat de Catalunya d’edats d’escacs, la Final de la Lliga 
Catalana Júnior de futbol americà i el Campionat de 
Catalunya d’esquí alpí U14 i U16.

ESQUAIX 

3 ors per als catalans 
Victòries catalanes a Múrcia. San Pedro del Pinatar ha acollit els campionats 
d’Espanya d’esquaix de categories inferiors, en què Ona Blasco, Marc Altarriba i 
Nacho Fajardo s’han proclamats campions. Blasco a la categoria sub13 femenina 
sense cedir un joc en tot el torneig. Altarriba tampoc va cedir-ne cap a la categoria 
sub13 masculina. Fajardo va aconseguir el títol a la sub17 masculina.

▄  La quarta prova del Gran Pre-
mi de Catalunya de Golf, disputada 
el cap de setmana en el recorregut 
Blau del RCG El Prat, va tenir com a 
guanyador a l’Equip 8 d’Ignacio Gi-
nebreda. Es van imposar per un sol 
cop, gràcies als 70, i millor volta del 
dia, del capità, Ignacio Ginebreda, el 
73 d’Alfonso Viador, i el 74 de Pere 
Font. El 75 de Joan Amat va ser el re-
sultat descartat. Aquests 217 cops de 
l’Equip 8 el van portar al desè lloc en 

GOLF    ► HEXAGONAL – GRAN PREMI CATALUNYA

la classificació general, amb un to-
tal de 896 cops.  
Després de les quatre proves dispu-
tades fins al moment, el control de 
l’Hexagonal 2019 segueix en mans 
de l’Equip 2 ‘Obuses Team’ de Javier 
Corbera, que acumula 865 cops des-
prés de sumar 222 al RCG El Prat. La 
segona posició a la general és per a 
l’Equip 44 de Juan Grau, amb 873 i la 
tercera, per a l’Equip 7 de Pau Cam-
polier, amb 874.  

ESPORT ADAPTAT    ► LLIGA CATALANA DE BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

ALTRES 
ESPORTS

PÁDEL 
VENCEDORS A 
TARRAGONA      

La parella 
formada per 
Toni Bueno i 
Rubén Rivera, a 
Primera 
masculina, i 
Cristina Gomis i 
Núria Rovira, a 
Primera 
femenina, s’han 
proclamat 
campions del 
segon Super 
Gran Slam del 
2019 disputat al 
Club de Tennis 
Tarragona. 
 

FUTBOL 
AMERICÀ 
L’HOSPITALET 
PIONERS 
REVALIDA  
EL TÍTOL                     
Arribava per fi la 
primera gran final 
de les 
competicions 
lligueres del 
futbol americà 
català. La XXIX 
LCFA Junior 
presentava una 
final d’alts 
quirats, entre 
Dracs i Pioners. 
Els de l’Hospitalet 
revalidaven el 
títol aconseguit 
l’any passat amb 
un contundent  
0-33.

49 cops entre Tony Viaga (Chicago 
G.C.), Fernando González (Vallro-
manes), Enric Sanz (Xerinola Hcp1), 
Emili Sanmartin (Franciac), Manuel 
Amor (Badalona) i Amador Rodri-
guez (Callejeros)). Les millors feme-
nines van ser la Mª Àngels Taulats 
(Franciac) i la Glòria Ruiz (El Vallès) 
que van fer 3 cops sota par, Rodri-
guez va ser el millor sènior i de la clas-
sificació handicap absolut Massimo 
Giorcelli es el que va fer el millor re-
sultat amb 10 cops sota par. 
 Pel que fa a la classificació general 
va estar molt ajustada fins a l’ulti-
ma prova entre les posicions capda-

vanteres. L’Oriol Mas, que cada pro-
va jugada anava escalant posicions, 
va arribar a la penúltima prova fins a 
la 2ª posició a 2 punts del líder John 
Frederick Evans (Sant Cebrià). Però 
gràcies al bon resultat de 47 cops 
que va fer a Vallromanes es va pro-
clamar Campió del Rànquing EPPA 
2019 amb un total de 170 punts, se-
guit del Berenguer Ortí amb 165 i el 
John Frederick Evans amb 161. La 
campiona femenina va ser la Glòria 
Ruiz (Hcp 1) amb 156 punts, seguida 
de la Núria Dalmau (Platja d’Aro) 
amb  146 i en 3ª posició la Marta Cu-
curull (P&P Bellpuig) amb 141.  

Ú
ltima prova superada. 
Aquest cap de setmana ha 
acabat el Rànquing EPPA al 

Pitch & Putt Vallromanes, una  
última prova on van participar 216 
jugador/es. 
Es podia escollir el dia de joc entre di-
vendres, dissabte o diumenge, di-
vendres hi van participar 102 juga-
dor/es i el millor resultat el van fer el 
Berenguer Ortí (Badalona) i l’Oriol 
Mas (Franciac) amb 47 cops. Entre 
dissabte i diumenge van jugar la res-
ta de participants, però cap va millo-
rar el resultat d’ Ortí i Mas. Per la se-
gona posició va haver-hi un empat a 

PITCH & PUTT    ► RÀNQUING EPPA 2019

Oriol Mas, nou campió L’Equip 8 d’Ignacio 
Ginebreda guanya a El Prat

▄  Disputats dos partits més co-
rresponents de la 12ª jornada de la 
Lliga Catalana de bàsquet en cadira 
de rodes Nivell 2. 
El matí de diumenge pel matí 
Comkedem i el CB MIFAS B, un partit 
on l’equip local va sortir amb un 
gran encert en el seu joc d’atac i tam-

bé amb un molt bon nivell defensiu 
que va provocar un parcial de 12 a 2 al 
final del primer quart; al final del 
partit, 42 a 22 a favor del Comke-
dem. En l’altre partit de la jornada, 
disputat a Tortosa, el Bamesad va 
guanyar al CB Granollers en un emo-
cionat partit per un ajustat 35 a 29.  

Victòries del Comkedem  
i Bamesad 
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