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  Un cop finalitzada la fase 

de grups, que es juga en format 

lligueta de round robin, Jonathan 

Martín (CD Terrassa) ha quedat 

en 4rt lloc desprès d’una emocio-

nant darrera jornada on ha 

guanyat els seus tres partits per 

3-0. Entre els seus últims partits 

hi havia el txec Daniel Barborák, 

rival directe amb el que empatava 

a victòries i al que no ha cedit cap 

DARDS      WDF VIRTUAL CUP 2020

joc. Les tres victòries li han donat 

un balanç final de 7 partits 

guanyats i 4 derrotes que el situen 

en quart lloc a la general. 

Per la seva part en Josep Arimany 

‘Masnou’ (CD Olot), l’altre espor-

tista de la selecció masculina, 

només ha pogut guanyar 4 partits 

i n’ha cedit 7, on majoritàriament 

els pocs errors a doble ha estat 

aprofitat pels seus rivals. 

PILOTA      COPA DEL REY

Esteban, ha quedat segon i David 

Nebot, del Rollsports Academy, 

tercer. Cal tenir en compte que els 

tres primers classificats de cada ca-

tegoria tenen dret a participar al 

Campionat d’Espanya de Roller 

Park que es disputarà dissabte vi-

nent, 24 d’octubre, a Premià de 

Dalt.  

Pel que fa a la resta de categories, 

Carla Martín ha quedat primera 

classificada en U19 femení, mentre 

que Ernest Bretones ha estat el 

vencedor de la mateixa categoria 

masculina. A més, s’ha disputat el 

campionat també en categoria U14, 

de la qual Uma Hijdra ha quedat 

primera classificada.  

E
ls jutges de la FCP ja han pu-

blicat els resultats del 

Campionat de Catalunya 

2020 de Roller Freestyle 

(Rollerblading), que enguany s’ha 

organitzat preventivament de ma-

nera virtual a causa de la situació 

de pandèmia de Covid-19.   

 

La patinadora basca Mery Muñoz 

del Rollsport Academy s’ha procla-

mat campiona en categoria U30 

femenina, després d’obtenir una 

puntuació de 65,63 punts i una di-

ferència de més de deu punts res-

pecte la segona classificada, Sara 

Vilella, del Club Secret Spot. Raul 

Quiles, del mateix club que Mery 

Muñoz, s’ha endut la primera po-

sició en categoria U30 masculina.  

La categoria Master masculí ha re-

sultat la que amb més participants 

ha comptat. La primera plaça se 

l’ha adjudicada amb una puntua-

ció de 68 punts Pablo Estarriaga, 

que competia com a idependient. 

Un altre independent, Marcelo 

PATINATGE     ROLLER FREESTYLE

Un campionat marcat 
per la pandèmia

Jonathan Martín  
supera la fase de grups

  L’equip de ferramenta de la 

Federació Catalana de Pilota no 

va poder fer-se amb la Copa del 

Rei en la modalitat de pala curta, 

celebrada a la «Ciudad Deportiva 

A Torre» de La Coruña. 

El conjunt català que s’enfronta-

va en les semifinals de la compe-

tició a la Federació de Navarra, va 

començar el partit amb la dupla 

formada per Emiliano Skufca i 

Carles Sanz, que ben aviat va fer-

se amb el domini del 1r set impo-

sant el seu joc i obtenint una 

important avantatge en el marca-

dor. Decantant aquest primer set 

al seu favor per un contundent 15-

4. Però la dupla navarresa va 

remuntar el marcador guanyant 

els dos sets següents. 

Catalunya cau a semifinals

ZONA UFEC

UFECtv
Reportatges ja disponibles: El 3x3, a fons: una 
disciplina de bàsquet elèctrica; Qualitats per ser un 
golfista professional: com treballa la base la FC 
Golf; European Criquet Series disputades a 
Barcelona.

PESCA 
ÁNGEL PUÉRTOLAS, 
CAMPIÓ D’ESPANYA 

L’esportista Ángel 
Puértolas Ramón, de 
la Societat Esportiva 
Pescadors de Canya 
de Tarragona, s’ha 
proclamat 
brillantment Campió 
d’Espanya en el 
Campionat 
d’Espanya Open 
Aigua dolça 
Encebador Veterans 
que va tenir lloc a 
l’embassament de la 
Vega del Jabalón 
(Ciudad Real) del 9 a 
l’11 d’octubre de 
2020.  

TENNIS TAULA 
EN MARXA EL 
PING PONG  
PER TOTHOM 

El programa Ping 
pong per tothom 
s’ha reprès amb la 
disputa del 2n Grand 
Slam de la 
temporada passada, 
que estava previst 
pel 15 de març però 
va ser ajornat pel 
confinament. Ara bé, 
l’OpenRE que 
habitualment se 
celebra en paral·lel 
no s’ha pogut 
realitzar degut a les 
mesures 
d’aforament 
permeses.

MES 
TEMAS

TRIATLÓ

Copa d’Europa a Barcelona
Torna després de 29 anys una prova ETU a la ciutat de Barcelona. Després de tenir 
llum verda de les autoritats, la Copa d’Europa de triatló es durà a terme aquest 
diumenge, 25 d’octubre, a la capital catalana. 
La prova internacional es desenvoluparà en l’habitual escenari del front marítim de 
Sant Martí.
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