
UFECtv (www.UFEC.tv) 
Programació
Nous vídeos disponibles: La Copa d’Espanya de windsurf, el Trial de Clàssiques del Gall de 
motociclisme, la Copa Generalitat de Bowling i el Campionat de Catalunya de futbol sala per a cecs i 
discapacitats visuals. Properes emissions: el Trofeu Internacional juvenil de seleccions de petanca, 
la Copa del Món de pitch & putt, la Solta Barcelona Internacional de coloms missatgers i el Campionat 
de Catalunya absolut d’atletisme. d’emissió al web d’Esport3 (www.esport3.cat).

DARDS
En marxa la Catalunya Cup de dards
El proper dia 23 de juliol de 2016 la Federació Catalana de Dards organitza a 
Esplugues de Llobregat la Catalunya Cup de Dards 2016. La competició, que 
es durà a terme a la sala de jocs del Club Dards El Barrio Navàs, es caracteritza 
pel seu format de joc, en equips mixtes, en què és obligatori que com a mínim 
hi hagi una jugadora femenina de titular en tots els partits.

ufec

BÀSQueT en 
cADIRA RODeS
cATAlunyA, 
QuARTA

Del 24 al 26 de 
juny s’ha disputat 
el V Campionat 
d’Espanya d’escoles 
CaixaBank de 
bàsquet en cadira de 
rodes a la localitat de 
Alagón. Catalunya, 
enquadrat al mateix 
grup de la Comunitat 
de Madrid i 
d’Andalusia, va jugar 
per la 3a i 4a posició 
contra la Comunitat 
de Madrid i va perdre 
50 a 48 . 

HÍPIcA
cInc meDAlleS 
PeR A cATAlunyA
L’Equip Volteig 
Federació Catalana 
torna del Campionat 
d’Espanya amb 
medalles d’or per a 
Alex Fuentes a N1, 
Laura López a P3 
Sènior i per Nora Pou 
a P.3 Junior. Lidia Pla 
i Laura Lopez van ser 
argent a P.3. El Club 
Volteig la Granja de 
Terrassa han quedat 
3r a individual masculí 
P3. Mentre que Pau 
Lopez, Violeta Mis, 
Alex Cremades, Marina 
Gorraiz i Ivet Mallarach 
(Grup P.1), han quedat 
en segona posició.

mÉS
nOTÍcIeS

La Platja del Garbí de Cale-
lla va ser escenari al llarg 
del cap de setmana de la 

quarta prova del Vichy Catalan 
Volei Tour-Campionat de Cata-
lunya 2016 que va proclamar ven-
cedors sobre la sorra de la capital 
turística del Maresme als tarra-
gonins Dídac Jimenez i Chris-
tian Vives en categoria masculi-
na, i la parella arrelada a Madrid, 
Evangelia Merteki-Carmen 
Martínez.
Dídac Jiménez i Christian Vi-
ves van proclamar-se vencedors 
de la quarta prova del Circuit Ca-
talà de Vòlei Platja en catego-
ria masculina, en un espectacu-
lar torneig on els vencedors de 
les darreres proves van quedar 
eliminats, o bé en les prèvies de 
dissabte, com el cas dels cam-
pions a Barcelona i Lloret de Mar, 
Agustín Correa-Lluis Badosa, 
o bé al quadre final els campions 
la setmana passada a Vilanova 
i la Geltrú, Gerard Aguilà-Ser-
gi Ten. Amb tot, els tarragonins 
Jiménez-Vives van realitzar un 
extraordinari torneig per tal de 
derrotar en el tie-break de la fi-
nal als joves Conrad Rovira-
Ferran Serra, botxins dissabte 
dels campions de les dues prime-

VÒleI PlATJA ► VIcHy cATAlAn VOleI TOuR TORnA el 9 I 10 De JulIOl A cunIT

Jiménez-Vives i merteki-
martínez triomfen a la  
4ª prova del circuit català

res proves Correa-Badosa, i bri-
llants subcampions sobre la sorra 
de Calella. El podi el van comple-
tar Genildo Da Silva i Xavier 
Folguera, els quals van superar 
en la final de consolació a Lukas 
Bahrle i Paco Ibáñez.
Les actuals campiones de Cata-
lunya Evangelia Merteki i Car-
men Martínez van sumar a Ca-
lella el seu segon triomf com 
a parella en aquest Circuit Ca-
talà, tercer triomf per la grega en 
aquest 2016. Merteki-Martínez 
van imposar-se en la final a Carla 
Martínez i Marta García, cam-
piones diumenge passat a Vila-
nova i la Geltrú, assolint així l’or 

d’aquesta quarta prova del Vichy 
Catalan Volei Tour. El tercer calaix 
del podi el van ocupar per sego-
na setmana consecutiva les tam-
bé incombustibles Rebeca Fer-
nández-Virginia Carmona, qui 
van vèncer en el partit per la ter-
cera posició del torneig a Raquel 
Brun i Elena Biosca.
La prova de Calella del Vichy Ca-
talan Volei Tour va finalitzar amb 
la cerimònia d’entrega de premis, 
a la qual van assistir el Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament de Ca-
lella, Albert Torrent i el vocal 
de Junta Directiva de la Federa-
ció Catalana de Voleibol, Ángel 
Sanchís.

▄   El passat 11 de juny, es va ce-
lebrar al pavelló d’esports de Sant 
Nicolau de la ciutat de Sabadell, el 
XI Campionat de Catalunya de Tèc-
niques de Progressió Vertical.
En categoria aleví, Claudia Moreno 
va guanyar la medalla d’or en les 
tres proves, igual que la seva com-
panya d’equip Àngela Pallàs en ca-
tegoria infantil; mentre que Núria 
Teixidor va aconseguir les tres me-

ESPELEOLOGIA ► méS ESPELEOLOGIA A LA COmunItAt VALEnCIAnA

Sabadell acull el campionat 
de catalunya de Tècniques  
de Progressió Vertical 

dalles de plata en aquesta catego-
ria. Pel que fa a la categoria juvenil, 
Oriol Merino es va imposar a la pro-
va de resistència i va ser tercer a la 
prova de circuit; Pau Flores va ser 
primer a velocitat i segon a la prova 
de resistència; Mireia Flores va ser or 
a circuit, plata a velocitat i bronze a 
resistència; i finalment Irene Pallàs 
va aconseguir la medalla de plata a 
circuit i la de bronze a velocitat. 

▄  Des de l’1 de juliol i fins al dia 
8, Castelldefels es convertirà per 
27è any en la capital mundial del 
judo. Un any més, la Federació Eu-
ropea de Judo i la Real Federació 
Espanyola de Judo han escollit la 
localitat barcelonina per a cele-
brar-hi el Training Camp. La prova 
comptarà amb la participació de 

JuDO ► CAStELLDEfELS, CAPItAL DEL JuDO

els millors judokes del   
món s’entrenen a catalunya

la majoria d’equips olímpics, que 
a  falta d’un mes per a la gran cita, 
aprofitaran  la setmana a Catalun-
ya per ultimar la seva preparació. 
Per part de la Federació Catalana 
de Judo es desplaçaran un total 
de 25 esportistes que se sumaran 
als entrenaments amb els millors 
del món.
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