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ZONA UFEC

RUGBI SUBAQUÀTIC

Programació UFECtv

Amager Ladies Cup

El programa Zona UFEC emet avui al canal Esport3 un nou programa. S’hi podran
veure els següents reportatges: el Campionat de Catalunya de bàsquet per a
persones amb discapacitat intel•lectual de Parets del Vallès; el Circuit Europeu
Infantil – Trofeu Sant Jordi d’esgrima que se celebra a Barcelona; i el Campionat
de Catalunya de curses verticals que es duu a terme a la Nou de Berguedà.

Aquest cap de setmana s’ha celebrat la 1a edició del torneig femení
Amager Ladies Cup, a Copenhaguen. Torneig que ha reunit set equips
femenins d’alt nivell i on les noies del BCN Rugby Subaquàtic han
assolit un magnífic 4rt lloc. Les instal•lacions juntament amb la
piscina han sigut les idònies per a practicar aquest esport.

► AMB TRES VICTÒRIES I DUES DERROTES

Catalunya tanca la seva millor
participació en un Mundial

ALTRES
ESPORTS
PITCH & PUTT
FRANCIAC
SEGUEIX LÍDER

Després de la 4a
prova del
Campionat de
Catalunya per
equips de la
FCPP, disputa a
diferents seus de
Catalunya
aquest cap de
setmana, el
Franciac segueix
líder en la
màxima
categoria
després de la
victòria del
Gualta Plus
Costa Brava.

C

atalunya ha tancat la seva
participació en el Mundial de
Misiones 2019 i ho ha fet amb
una doble sensació, una mena de
barreja de tristor i també molt d’orgull. Tristor, lleu i momentània, per
les dues derrotes amb les quals ha
acabat el torneig: la de quarts de final davant Sud-àfrica, que la va
deixar fora de les somniades semifinals, i la d’avui, més previsible potser,
davant Colòmbia en el partit pel
cinquè i sisè lloc.
Però aquest grup de jugadors, el cos
tècnic i la resta d’expedició també
marxarà de Misiones amb l’immens
orgull d’haver representat Catalun-

ya en una competició oficial de primer nivell, per haver completat una
primera fase immaculada amb ple
victòries i golejades davant França,
Estats Units i Nepal; i per tornar cap
a casa amb el títol de sisena selecció
del planeta, la millor classificació de
tota la seva història, ja que fins ara
havia estat tretzena (2007) i setena
(2011).
Pel que fa al partit pel cinquè lloc,
Colòmbia, vencedora dels dos últims
mundials, ha estat molt superior.
Els colombians, que eren favorits al
títol però van perdre a la pròrroga
amb Brasil en els quarts de final, avui
han controlat el partit per complet

amb una tècnica exquisida, una excel•lent circulació de pilota i una
precisió i una seguretat insòlites en la
passada i el remat final.
Al descans, Catalunya ja perdia per
0-5. Després del descans, els homes
que entrena Jordi Rexach van fer un
pas endavant i van perdre la por.
Van jugar amb més intensitat defensiva i van posar pressió sobre la porteria colombiana, arribant a tenir
vàries i bones ocasions de gol. Rodoreda va fer el gol de l’honor català,
abans que Colòmbia tornés a treure
la vareta màgica per tancar el partit
(1-8).

ESQUAIX

► PSA SCOTTISH OPEN

Brillant victòria
d’Edmon López
▄ Edinburg ha acollit el PSA Scottish Open el cap de setmana passat
amb presència catalana.
A la categoria masculina Edmon López es va endur el títol, després de derrotar a vuitens de final l’anglès Mark
Fuller (PSA, 157) per 3 jocs a 0, als
quarts de final al danès Kristian Frost
(PSA, 90) per 3 a 1, a les semifinals a
l’igualadí Bernat Jaume per 3 a 0 i a la

final a l’anglès Patrick Rooney (PSA,
102) per 3 jocs a 1, amb parcials de 1311, 11-9, 8-11 i 13-11 en 65 minuts. Aquest
és el primer títol del 2019 per l’Edmon
i el setè de la seva carrera professional.
Bona actuació, d’altra banda, per part
de Bernat Jaume, accedint a les semifinals. A la categoria femenina Sofía
Mateos va caure a la primera ronda.

BOWLING
RECTA FINAL
AMB TOT PER
DECIDIR

Salt acull, del 6
al 14 d’abril, la
tercera sèrie dels
22è Campionats
Nacionals de
Catalunya, que
determinarà els
campions i
campiones en les
proves,
individual,
parelles i equips,
així com la
classificació per
la Copa
Generalitat 2019,
amb tot per
decidir.

TIR AMB ARC

► CATALANS A L’EQUIP NACIONAL

Canales i Pifarré, a la Copa
d’Europa de Bucarest
▄ Els esportistes que composaran l’equip nacional en arc recorbat
s’han confirmat en el darrer 6è classificatori disputat el darrer cap de
setmana.
Elia Canales i Miquel Angel Pifarré
formaran d’aquest equip nacional
que viatjarà aquesta setmana per
disputar l’European Grand Prix de

Bucarest, del 10 al 13 d’abril de 2019.
Posteriorment, l’equip nacional
també lluitarà les Copes del Món de
Medellín, Shanghai i Antalya.
Aquest Gran Premi d’Europa que es
disputarà pròximament a Bucarest,
és un possible pas més cap els European Games de Minsk 2019, i cap els
Jocs Olímpics de Tokyo 2020.

