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UFEC
ZONA UFEC 
Programació  
El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell s’hi 
podran veure els següents reportatges: campionat 
d’Espanya de fotografia i vídeo submarí d’activitats 
subaquàtiques, el Barcelona Rescue Festival de 
salvament i el 10è Torneig CPA Memorial W. Reber de polo. 

PÀDEL 
 Vencedors de l’Or del CT Els Gorchs  
Aranzazu Osoro i Nela Brito a Primera femenina i Enric Sanmartí i Tonet Sans a Primera 
masculina s’han proclamat aquest cap de setmana campions de l’Or celebrat a les 
instal•lacions del Club Tennis Els Gorchs. Osoro i Brito van derrotar Cristina Gomis i Núria 
Rovira (6-2 i 6-2) a la final femenina; mentre que a la masculina, Sanmartí i Sans es van 
desfer (6-1, 3-6 i 7-6) de Rubén Ricky Martínez i Adrià Mercadal.

▄  El proper diumenge, 20 d’octu-
bre, tindrà lloc la XV edició de la Ma-
rató del Mediterrani – Gran Premi Di-
putació de Barcelona, amb sortida i 
arribada al Canal Olímpic de Cas-
telldefels. La novetat d’enguany és la 
incorporació d’una cursa de 5 km, 
que se suma a la de 10km, la Mitja 
Marató i la Marató per parelles.  

POLIESPORTIU    ► GRAN PREMI DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Un euro de cada inscripció anirà des-
tinat a la Fundació d’Oncologia In-
fantil Enriqueta Villavecchia, amb 
l’objectiu de donar suport a infants i 
joves en tractament oncològic.  
Els corredors participants podran ob-
tenir un bitllet gratuït d’anada i tor-
nada des de qualsevol estació roda-
lies de Barcelona fins a Castelldefels. 

BÀSQUET CDR    ► LLIGA CATALANA 

ALTRES 
ESPORTS 

ORIENTACIÓ 
ARRIBA LA MTB-
O ESQUIROL 

La UEVic organitza el 
pròxim cap de 
setmana la MTB-O a 
l’Esquirol, una cursa 
de Copa Catalana 
d’Orientació que 
s’emmarca dins el 
programa d’activitats 
entorn de la natura el 
Collsacabra Viu. 
L’esdeveniment és 
una bona 
oportunitat per 
aquelles persones 
que no estant 
iniciades en 
l’orientació també 
tenen l’oportunitat 
de poder provar la 
MTB-O.  

PITCH & PUTT 
COPA 
CATALUNYA 

Gualta Plus Costa 
Brava guanya la 
Copa Catalunya. La 
competició s’ha 
desenvolupat 
aquest cap de 
setmana al Pitch & 
Putt Bellpuig, amb 
la participació del 
Franciac, Xerinola 
Hcp1, Roc 3, 
Callejeros P&P 
Montseny, P&P 
Badalona, Gualta 
Plus Costa Brava, 
Team Hcp1 i 
Vallromanes A. 

Per equips, Espanya va iniciar la 
competició al grup 1, amb dues vic-
tòries contra Kazakhstan (5-0) on 
Monroy i Piris van vèncer al Dobles 
Masculí per 21-8 i 21-19 sobre Bogdan 
Nazarov i Andrey Shalagin i contra 
Hungria (3-2) on els dos jugadors 
catalans van donar el punt de la vic-
tòria al dobles vencent per 21-14 i 21-
14 a Bene Benjamin Kiss i Gergely Szi-
ta. Finalment es van enfrontar pel 
liderat del grup a Indonesia (poste-
rior vencedora de la competició) on 
van caure per 0-3.  

A la lluita per les posicions 9 a 16, els 
espanyols van tenir la mala sort de 
creuar a la primera ronda contra la 
potent selecció de Malaysia (9ena 
classificada final) i també van caure 
per 0-3. a la lluita pels llocs 13 a 16, 
van superar a Suïssa per 3-1 on nova-
ment Monroy i Piris van asegurar el 
punt de la victòria al dobles masculí 
vencent per 21-15 i 22-20 a Yann Or-
teu i Minh Quang Pham i finalment 
van caure contra la selecció de Sin-
gapur per 0-3 a la lluita per la 13ena 
posició. 

E
ls dos jugadors 
catalans que 
han disputat 

aquestes últimes set-
manes el Campionat 
del Món Júnior i per 
equips i individual a 
Kazan (Rússia) van 
aconseguir classificar-
se pels vuitens de fi-
nal a la modalitat de 
Dobles Masculí, el que 
els situa entre les 16 
millors parelles del 
món a la categoria jú-
nior. 
A la competició indivi-
dual disputada del 7 al 
13 d’octubre, Joan 
Monroy i Carlos Piris 
es van desfer a segona 
ronda sense compli-
cacions als lituans Jo-
nas Petkus i Danielius 
Berzanskis per 21-9 i 21-14. Ja a la 
tercera ronda tenien un gran repte 
contra William Kryger Boe i Mads 
Vestergaard (Dinamarca). Després 
de caure en el primer set per 15-21, es 
van refer per acabar vencent 21-14 i 
21-15 obtenint d’aquesta forma el 
pas a vuitens de final que els situa 
entre les 16 millors parelles del món. 
A la ronda de vuitens de final, van te-
nir un dur enfrontament contra els 
jugadors de Hong Kong KO Shing Hei 
i LUI Chun Wai i van caure per 11-21 i 
10-21.  

BÀDMINTON    ► CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR DE KAZAN

Històrica participació de 
Joan Monroy i Carlos Piris

XV Marató del Mediterrani 

▄  Una nova edició de la Lliga Ca-
talana de bàsquet en cadira de rodes 
ha començat aquest cap de setmana 
amb el debut en competició oficial del 
CB Pardinyes, nou i primer equip de 
bàsquet en cadira de rodes de les te-
rres de Lleida. 
El partit contra el CB Costa Daurada 
B, disputat al Pavelló Municipal de 

Pardinyes, va finalitzar amb un mar-
cador de 17 a 71 favorable a l’equip visi-
tant. El partit entre el Bamesad i 
l’UNES – AFA que s’havia de disputar 
diumenge 13 s’ha ajornat i es jugarà 
en properes dates. El CB Granollers ha 
descansat en aquesta primera jorna-
da després de la baixa de darrera hora 
de la competició dels Màsters FCEDF.  

Debut del CB Pardinyes
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