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2a ronda de la Copa Catalunya

Zona UFEC emet avui al canal Esport3 un nou programa. S’hi podran
veure els següents reportatges: la Barcelona Polo Challenge Negrita Cup,
la prova puntuable pel campionat de Catalunya d’ability, el Campionat
de Catalunya de ball esportiu i la XV IronCat, Copa de les Nacions, de
triatló.

Aquest dilluns s’ha dut a terme el sorteig de la segona ronda de la
Copa Catalunya Amateur de futbol, que es disputarà els pròxims 25 i
26 de maig. Els protagonistes: l’Alzamora contra el Rubí C; l’Atlètic
Vilanova contra l’Icomar; el Calella CF contra el Natació Terrassa; i el
Joanenc FC B contra el Pradenc CF.

► FINAL FOUR DE DIVISIÓ D’HONOR

Nou títol per a l’Egara

ALTRES
ESPORTS
FUTBOL SALA
EL PADRE
DAMIÁN,
CAMPIÓ DE LA
LLIGA NACIONAL

El títol ha arribat
gràcies a l’empat
que va aconseguir
a la pista del seu
màxim rival, el
Telic Group
Bigues i Riells. El
3-3 final
reflecteix la gran
lluita que hi va
haver sobre la
pista del Pavelló
d’Esports de
Bigues i Riells,
que va presentar
un gran aspecte.

E

l Club Egara s’ha proclamat
campió de Divisió d’ Honor
Masculina després de
guanyar la final al Real Club de Polo per 1-2. La Final Four de la Divisió
d’Honor Masculina i Femenina s’ha
disputat al Club Egara aquest cap
de setmana.
La gran final es va jugar diumenge.
Partit en què el marcador es va
mantenir inamovible fins el tercer
temps quan Pau Quemada va
inaugurar -lo pels ratllats (minut
37), Pepe Romeu va ampliar la diferència pels del Pla del Bon Aire
vuit minuts desprès. David Alegre,
al minut 61, marcaria el gol pel Real Club de Polo. Resultat amb què

s’arribava al final del temps reglamentari i què donava el títol al Club
Egara, títol que no aconseguia des
de la temporada 2015-2016,.
Els Premis Individuals també van
tenir com a protagonista als components del Club Egara. Vicenç
Ruíz (Club Egara) va rebre el de millor jugador, Quico Cortés (Club
Egara), el de millor porter i Josep
Romeu (Club Egara) el de màxim
golejador.

EL JUNIOR FC SUBCAMPIÓ
DE LA LLIGA IBERDROLA
El Junior FC ha estat subcampió
de la Lliga Iberdrola al perdre a la
tanda dels shoot outs contra el

Club de Campo la final, desprès
què el partit finalitzés en empat, 11 (4-3), en un encontre molt igualat i que al minut vuit del segon
quart es va haver d’aturar per inclemències meteorològiques. A la
tornada el combinat madrileny va
aconseguir marcar el primer gol,
minut 33, que desfeia la igualtat
duta fins el moment. A l’últim
quart, minut 70, Fernanda Flores,
aconseguia igualar el resultat pel
llançament d’un penalt strocke i
deixava que el títol es decidís als
shoot outs, però a aquesta tanda
les madrilenyes van tenir més
punteria i van aixecar la copa de
campiones.

JUDO

► COPA D’EUROPA DE MÀLAGA

Bronze per a
Tsunoda i Khabuliani
▄ 337 judokes de fins a 23 nacionalitats han participat aquest cap
de setmana de la Copa d’Europa
sub21 que ha tingut lloc a la localitat
andalusa de Màlaga.
Marc Garcia a -73 kg, Ilia Khabuliani a
-90 kg, Pol Menchaca a -81 kg, Ana
Garcia a -52 kg, Mireia Lapuerta a 48 kg, Sandra Serapio a -57 kg i Ai
Tsunoda a -70 kg són els esportistes

catalans que s’han desplaçat fins a
Màlaga per prendre-hi part.
Les alegries han vingut aquest cop
de la mà d’Ilia Khabuliani i Ai Tsunoda. Ambdós s’han penjat els bronzes
a -90 kg i -70 kg, i sumen un metall
més a la seva col•lecció i un interessant grapat de punts de cara al rànquing mundial, demostrant el bon
estat de forma que travessen.

BÀSQUET CDR
FINALISTES
DE LA COPA
CATALUNYA

Després de la
disputa de les
semifinals aquest
cap de setmana,
El CE Costa
Daurada i el CE
Global Basket
UAB es veuran les
cares en la Final
de la Copa
Catalunya de
bàsquet en cadira
de rodes, que es
disputaran a
principis del mes
vinent a Palausolità i
Plegamans.

ATLETISME

► MÍTING INTERNACIONAL D’ATLETISME

Rècords a Palafrugell
▄ Més de 600 atletes de 14
països van participar el dissabte a
les proves del XXVII Míting Internacional d’Atletisme i del Campionat
de Catalunya Juvenil celebrades a
l’Estadi Municipal de Palafrugell.
Entre els resultats en destaquen
quatre rècords dels campionats de
Catalunya sub18. Aida Alemany, del

JA Arbeca, als 2000 m obstacles
amb 6:56.2; Maria Navarro, del Lleida UA, al llançament de martell
amb 57,10; Carla Gascón, del CA
Sant Just, als 100 m amb 12.14; i Aitana Radsma, Lleida UA, per partida doble als 100 m tanques 14.01
al matí a les semifinals i 13.78 a la
final.

Quan comptes comptes,
descomptar-se és molt fàcil.
No et perdis el pròxim Taller de ﬁscalitat
i posa al dia les teves gestions.
Apunta't-hi a

oﬁcinaclubs.cat

