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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: el ple 
sobre la ILP al Parlament de Catalunya, la base del 
wakeboard català i al Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona de goalball. 

PÀDEL 
 Campions del Super Gran Slam Pàdel Center Penedès   
La parella formada per David Luque i Andrés Britos, a Primera masculina, i Aranzazu Osoro 
i Nela Brito, a Primera femenina, s’han proclamat campions del Super Gran Slam disputat 
al Pàdel Center Penedès. Luque-Britos han derrotat per un doble 6-3 a Adrián Biglieri i 
Marc Quilez. En la final femenina, Aranzazu Osoro i Nela Brito, s’han imposat per un doble 
6-3 a Cristina Gomis i Núria Rovira.   

GOLF► LA PROVA S’HA DISPUTAT EL CAP DE SETMANA A PERALADA GOLF

AUTOMOBILISME    ► CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KÀRTING

ALTRES 
ESPORTS 

PITCH & PUTT 
VENCEDORS              
A MAS 
GURUMBAU 

Moré i Sanmartín 
guanyen a Mas 
Gurumbau, en la 
2ona prova del 
Rànquing Dobles 
FCPP. En la prova 
disputada al Pitch 
& Putt Mas 
Gurumbau 
(Taradell) a la 
comarca d’Osona, 
hi van participar 
338 jugador/es i va 
estar organitzada 
per la Federació 
Catalana de Pitch 
& Putt. 

NATACIÓ 
ADAPTADA 
RESULTATS DE 
LA 1A JORNADA 
DE LA LLIGA 
CATALANA 

Aquest dissabte 
s’ha disputat la 
primera jornada de 
la Lliga Catalana 
d’aquesta 
temporada a les 
instal•lacions del 
Centre Natació 
Mataró amb la 
participació de més 
de 70 nedadors i 
nedadores. Els 
vencedors 
d’aquesta prova 
van ser Núria 
Marquès i Antoni 
Ponce. 

el madrileny Jorge Iglesias 6-7, 6-4 
i 6-3 en un partit molt igualat i de-
cidit a darrera hora. En la final de 
consolació, José Coronado es va 
imposar al basc Patxi Fadrique 
6-4, 3-6 i 10-7. 
Pel que fa als dobles, la parella Igle-
sias/Prat van aconseguir la vic-
tòria en la final contra la parella Co-
ronado/Rodríguez. 
Prèviament al lliurament de trofeus 
es va rendir homenatge al tenista 
Emilio Herrerias, mort el passat 
mes de juny, a la família del qual 
l’Escola de Tennis Adaptat del Va-
llès Athc. i la Fundació del Tennis 
Català van fer entrega d’una placa 

en memòria del malaurat jugador. 
A l’acte de lliurament de premis 
van participar el president de la 
FCT, Jordi Tamayo, i el conseller de-
legat de l’empresa In-best-ers, 
principal patrocinador del pro-
jecte, Javier Gamero. Tamayo va 
manifestar la seva satisfacció pel 
fet que la federació “segueixi im-
pulsant, a través de la Fundació, 
l’esport com a eina inclusiva, que 
ha estat una tradició ben arrelada 
al sí de l’entitat des de sempre”. Al 
mateix temps, va revelar que “el 
Campionat de Catalunya de tennis 
en cadira de rodes es portarà l’any 
vinent al Cercle Sabadllès 1856”. 

E
l tennista barceloní Quico Tur 
s’ha imposat en la final del 
29è Campionat de Catalunya 

Tennis en cadira de rodes Open Na-
cional In-best-ers de la Federació 
Catalana de Tennis celebrat a les 
instal•lacions del Centre Municipal 
de Tennis Vall d’Hebron. 
Tur ha superat al també català 
Francesc Prat per un contundent 
6-1 i 6-2. Aquesta ha estat la seva 
novena final de l’any, set d’elles en 
el Circuit Internacional i agafant 
així el relleu de Martin de la Puen-
te, guanyador de l’any passat. 
Francesc Prat accedia per primera 
vegada a la final després de vèncer 

TENNIS    ► OPEN NACIONAL IN-BEST-ERS

Quico Tur guanya el 
Campionat de Catalunya

El RCG El Prat, campió de 
l’Interclubs Sènior de Catalunya

▄  Punt final a la temporada del 
Campionat de Catalunya de kàr-
ting, amb la celebració de l’última de 
les cites que ha tingut com a es-
cenari el circuit d’Alcarràs, al Segrià.  
El triomfador del cap de setmana en 
la categoria Aleví va ser Aleix Piñera, 
que va sumar dues victòries amb 

què es va proclamar campió. El podis 
a Alcarràs els van completar Raúl 
Zunzarren i Joaquim González, que 
van aconseguir un segon i un tercer 
lloc cadascun. 
Pol Chaos, en Cadet, Eloi Gonzàlez, 
en la Júnior, i Marc Pernía en la Sènior, 
també es van adjudicar el títol. 

El circuit d’Alcarràs  
tanca la temporada 

▄  El RCG El Prat és el nou campió 
de Catalunya Interclubs Sènior 2019 
després d’imposar-se en la prova ofi-
cial de la FCGolf, disputada el cap de 
setmana a Peralada Golf (Girona). 
El RCG El Prat va acumular 353 
cops, per emportar-se l’últim títol 
sènior oficial de la temporada 2019 
de la FCGolf. Cerdanya va posar re-
sistència, i es va quedar a només sis 
cops del campió, amb un total de 

359 impactes.  
En total, van prendre part en la com-
petició per equips, 13 clubs catalans, 
que van gaudir del torneig a l’Em-
pordà. Tots els jugadors, per deferèn-
cia de Peralada Golf, van rebre una 
ampolla de vi de la denominació 
d’origen de Peralada, i també van po-
der entrar en calor a les sortides, 
gràcies a caldo Aneto Natural, part-
ner de la FCGolf. 

oficinaclubs.cat
Inscriu-te a

 
13 novembre 

Tarragona

 
20 novembre 

Lleida

Apunta’t al Taller 
de Fiscalitat i voluntariat
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ZONA UFEC

UFECtv
Reportatges ja 
disponibles: el ple sobre 
la ILP al Parlament de 
Catalunya, la base del 
wakeboard català i al 
Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona de 
goalball.

‘PITCH & PUTT’

Vencedors 
a Mas 
Gurumbau
Moré i Sanmartín 
guanyen a Mas 
Gurumbau, en la 2ona 
prova del Rànquing 
Dobles FCPP. En 
la prova disputada 

al Pitch & Putt Mas 
Gurumbau (Taradell) 
a la comarca d’Osona, 
hi van participar 338 
jugador/es i va estar 
organitzada per la 
Federació Catalana de 
Pitch & Putt.

GIMNÀSTICA

Rítmica al 
Bages
Manresa acull aquest 
diumenge el campionat 
de Catalunya de 
conjunts de gimnàstica 
rítmica i la Fase Final 
de la Copa Catalana 
conjunts, base i rítmica. 
La competició, que 
se celebra al Pavelló 
Nou Congost de la 
localitat del Bages, 
està organitzada per 
la Federació Catalana 
de Gimnàstica amb la 
col·laboració del Club 
Rítmic Manresa.
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SURF DE NEU ADAPTAT

disputar diumenge la fi nal per 
el 3º i 4º lloc, amb la selecció de 
Euskadi, d’un nivell esportiu 
similar, guanyant el partit amb 
diferència i posicionant-se en 
tercera posició. Destacar tam-
bé que en Fèlix Vargas, jugador 
de la selecció catalana, va ser 
el segon màxim golejador de 
tot el torneig, amb un total de 
32 gols.

Per altra banda, la fi nal fe-
menina va estar molt renyida 
entre les seleccions de França 
i Catalunya, molt iguals en ni-
vell esportiu. En la fase de lli-
ga, Catalunya anava primera 
per davant de França i Euska-
di, però no va ser fi ns la fi nal 
que França va remuntar i va 
acabar emportant-se el trofeu, 
deixant Catalunya en segona 

Plata i bronze per a la 
selecció catalana

El trofeu va ser un èxit a nivell 
organitzatiu, amb el reco-
neixement de tots els partici-
pants. A nivell esportiu, es va 
poder gaudir d’un gran nivell 
de competició, d’aquest esport 
tan específi c per a persones 
amb defi ciència visual.

La fi nal masculina es va 
disputar entre les seleccions 
de B.S.C Praha i Alemanya. 
Aquesta última, actual campió 
d’Europa, va demostrar com 
l’any passat un gran nivell tèc-
nic, imposant-se fi nalment als 
jugadors txecs i emportant-se 
el trofeu per segon any conse-
cutiu. La tercera posició va ser 
per la selecció de Catalunya i 
la quarta per Euskadi. Tot i que 
Catalunya no es va classifi car 
en les primeres posicions, va 

CECS

GOLBOL Segona edició del Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona

Bon inici de temporada 
per a Astrid Fina
La setmana passada es va dis-
putar la primera prova de la 
Copa del Món de para-snow-
board a la localitat holandesa 
de Landgraaf amb la partici-
pació de la rider catalana As-
trid Fina.

Astrid ha començat força 
bé la nova temporada tot i 
no estar al 100% degut a una 

lesió a l’espatlla que no li ha 
deixat entrenar en condicions 
durant tota la pretemporada, 
tot i això, a la modalitat de 
banked slalom s’ha quedat 
a les portes de les medalles, 
aconseguint dos quarts llocs 
en les dues proves disputa-
des, totes dues just per da-
rrera de l’esportista Van Beek 

que va guanyar les medalles 
de bronze. L’holandesa Lisa 
Bunschoten va ser la guanya-
dora de les dues proves dispu-
tades a Landgraaf.

La propera prova de la
Copa del Món on participarà 
Astrid amb la resta del combi-
nat espanyol serà del 2 al 4 de 
desembre a Pyhä (Finlàndia). 

demostrat ens han fet gaudir 
d’una molt bona jornada pa-
delera a les pistes de l’Urban 
Sport Padel Club La Seu»

La FCP agraeix la hospi-
talitat, disponibilitat l’Urban 
Sport Padel Club La Seu i dels 
seus tècnics en aquesta ‘Tro-
bada de Menors’.

La Seu d’Urgell, 
seu de la Trobada 
de Menors

Una cinquantena de menors 
han participat en la ‘Trobada 
de Menors’ de pàdel i que s’ha 
realitzat aquest cap de setma-
na a la Seu d’Urgell, concre-
tament a les instal·lacions de 
l’Urban Sport Padel Club La 
Seu.

Ramón Torra, coordinador 
tècnic de la FCP i Meritxell Iba-
ñez, responsable de l’àrea de 
Menors de la FCP, van ser els 
amfi trions de la quarta ‘Troba-
da de Menors’ realitzada per la 
federació aquest any, després 
de les realitzades a Amposta, 
Cervera i a Girona.

Meritxell Ibañez assegura 
que «el caliu dels tècnics, la 
il•lusió dels nens i nenes par-
ticipants i la motivació que han 

PÀDEL

QUATRE trobades ha realitzat 
la federació aquest any

BREUS

La FCP 
agraeix la 

hospitalitat i 
disponibilitat de 

l’Urban Sport Padel 
Club La Seu 

posició i Euskadi en terce-
ra. L’Eva Nuñez, jugadora de
l’equip femení de Catalunya,
va quedar també com la sego-
na màxima golejadora, amb un
total de 20 gols.

En l’àmbit de l’arbitratge,
aquesta competició de caràc-
ter amistós també va comptar
amb  presència internacio-
nal, tres  àrbitres  procedents
d’Alemanya, Romania i Iran.

Amb tot això, es va poder
gaudir d’un gran espectacle
esportiu amb el suport de les
institucions implicades en
l’execució d’aquesta impor-
tant cita històrica del Goalball,
com són l’Ajuntament de Bar-
celona, l’ONCE i la Federació
Catalana d’Esports per a Cecs
i Defi cients Visuals.


