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ZONA UFEC

TENNIS TAULA

Programació

Tot a punt per a l’Open Internacional d’Espanya per a Joves

Esport3 emet avui un nou programa del Zona UFEC. S’hi podran veure
els reportatges del Campionat de Catalunya de futbol sala per a
discapacitats intel•lectuals, l’Open Internacional Óscar López d’apnea,
el Campionat de Catalunya individual de gimnàstica rítmica i la Final a
Quatre del Campionat de Catalunya cadet masculí de basquetbol.

La 41a edició de l’Open reunirà en aquesta ocasió al voltant de 250 nois i noies
procedents de 31 països. Serà la 19a vegada que el Palau d’Esports i Congressos
de Platja d’Aro acollirà aquest esdeveniment. Un atractiu més d’un torneig que, al
llarg de la seva història, ha vist passar molts joves que després han estat figures de
renom en el rànquing mundial i les grans competicions internacionals.

JUDO ► 16 medalles per a l’expedició catalana

Bona actuació catalana
al Campionat d’Espanya
Infantil i Cadet
M

és de 500 participants
al Campionat d’Espanya
Infantil i Cadet que durant els dies 5 i 6 de maig ha tingut
lloc a Talavera de la Reina i que ha
comptat amb la participació d’un
nombrós combinat d’esportistes
catalans que s’han endut un total
de 16 medalles. Dissabte va tenir
lloc la primera jornada en què es
van disputar tots els pesos de la
categoria cadet i algun de la infantil; mentre que diumenge ha estat
el torn dels pesos que encara no
s’havien disputat. La Comunitat de
Madrid ha dominat el medaller en
general, quedant en primer lloc en
totes les categories a excepció de
la categoria infantil femení en què
Catalunya s’ha imposat. La selecció catalana, que s’ha penjat un
total de 7 ors, 5 plates i 4 bronzes
ha quedat en 4a posició del medaller cadet femení gràcies a l’or
d’Ai Tsunoda (-70 kg), que revalidava el títol sumant el seu cinquè Campionat d’Espanya; i els
bronzes de Laia Garolera (-63
kg) i Aira Lázaro (-40 kg). L’or de
Ricard Muñoz (+90 kg), la plata
de Pau Santacreu (-60 kg) i els
bronzes de Marc Garcia (-66 kg)
i Jordi Perez (-81 kg) han por-

BÀSQUET CDR
L’espectacle
de la Copa
Catalunya

El primer cap de
setmana de juny
es disputa la
Copa Catalunya
de bàsquet en
cadira de rodes,
dins de les
competicions
programades
dels XI Jocs
Catalans. Els
equips que
lluitaran pel
títol de Campió
de la Copa
Catalunya són el
CE Global Basket
UAB, l’UNES FC
Barcelona i l’equip
tarragoní del CB
Costa Daurada.
HANDBOL
Agramunt
acollirà la
Supercopa

Campionat d’Espanya Infantil i Cadet

tat al tercer calaix del podi a la
selecció catalana cadet masculí.
Les noies de la categoria infantil
han brillat penjant-se fins a 4 ors i
quedant en el primer lloc del medaller, per davant de Madrid i Castella i Lleó. Les noves Campiones
d’Espanya són Valle González (40 kg), Nora Guerrero (-48 kg),
Neus Santacreu (-52) i Ainhoa

més
notícies

Lopez (+63 kg). Gisela Molina (36 kg) i Iris Alsina (-48 kg) s’han
proclamat Subcampiones. Paula
Cid (-40 kg) i Raquel Romeu (44 kg) s’han endut el bronze. L’or
d’Ahmed Mssahal (-42 kg) i la
plata de Francisco Javier Martínez (-66 kg) han estat les úniques medalles dels esportistes
catalans infantils masculins.

La final de la
Supercopa
de Catalunya
Masculina que
enfrontarà el FC
Barcelona Lassa
i el Fraikin BM
Granollers, tots
dos equips de la
Lliga ASOBAL,
es disputarà
finalment el
23 de maig al
Pavelló Municipal
d’Agramunt.

POLIESPORTIU ► III Memorial Pepe Mascaró

Clàudia de las Heras i
Alejandro Correa guanyen
el II Torneig Numintec
▄ Del 3 al 6 de maig es va celebrar el II Torneig Numintec “III
Memorial Pepe Mascaró” al Club
Tennis Barcino. Es tracta d’un
campionat mixt Sub-15 amb el
que el Club recorda al soci Pepe
Mascaró, i que compta amb el
suport de la Diputació de Barcelona. En la categoria femenina,
Clàudia de las Heras es va proclamar campiona i en la masculina

Alejandro Correa. Pepe Mascaró
va ser soci, jugador, directiu i delegat d’alguns dels equips femenins del C. T. Barcino, i va ser una
persona molt estimada al club, a
més d’un gran impulsor d’aquest
esport. Al torneig van assistir, entre d’altres personalitats, el president del Club Tennis Barcino, el
Dr. Rafael Guayta i el diputat de
la corporació, Jordi Martí.

PÀDEL ► Gran Slam Ocata Masnou

Martínez-Mercadal i
Osoro-Brito regnen al Masnou
▄ Ricky Martínez i Adrià Mercadal en categoria masculina i Nela
Brito i Aranzazu Osoro en categoria
femenina s’han coronat aquest diumenge amb el Gran Slam celebrat a
a les pistes del Ocata Masnou. Martínez-Mercadal s’han imposat als
sotscampions Rubén Rivera i Toni
Bueno per un resultat de 6-3 i 6-4.
En categoria femenina les guanya-

dores han estat Nela Brito i Aranzazu Osoro, qui s’han adjudicat una
final que no s’ha pogut jugar per la
lesió de Sandra Bellver, qui feia parella amb Lara Tena. El vicepresident de la Federació Catalana de
Pàdel, Miquel Carbó, va assistir a
les finals i també va participar en
l’entrega de trofeus a guanyadors i
finalistes del Gran Slam.

