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Triomf per a l’ADB Barberà

El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell s’hi podran
veure els següents reportatges: el Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona de vòlei platja, el Campionat de Catalunya de tir de
camp de tir amb arc, el Campionat de Catalunya de tennis platja i
la Final del Campionat de Catalunya per equips de pitch and putt.

L’ADB Barberà s’ha adjudicat la Supercopa d’hoquei en cadira de rodes
elèctrica. La competició, disputada al Pavelló Esportiu de Santa Margarida i els
Mongos, va enfrontar el campió de la Lliga Catalana, l’ADB Barberà i el
Comkedem, finalista de la Copa Catalunya. Victòria final per als vallesans amb
resultat final de 10 a 7.

► AI TSUNODA, CAMPIONA DEL MÓN

Un or per reivindicar
el judo català

ALTRES
ESPORTS
PILOTA
ELS MILLORS
PILOTARIS TORNEN
A BARCELONA

El CEM Vall d’Hebron
acull la 38a Edició
del Torneig
Internacional Ciutat
de Barcelona de
Pilota a Mà. Serà el
pròxim dissabte, 5
d’octubre, en una
jornada
“pelotazale”
començarà amb una
prèvia amb dos
partits d’exhibició de
mà per parelles de
l’escola de pilota de
la Federació
Catalana, un partit
de mà individual i el
gran plat fort, el de
mà per parelles.

V

enia de penjar-se la plata ara
fa dues setmanes al Campionat d’Europa sub-21 i després d’un estiu en què ja s’havia coronat Campiona d’Europa sub-18 i dels
Jocs de la Joventut Europea i avui ho
ha tornat a fer: la catalana AI TSUNODA de només 17 anys s’ha proclamat
Campiona del Món Cadet a -70 kg.
La localitat d’Almaty, al Kazahstan,
acull des del 25 de setembre i fins
avui a 460 judokes arribats de 61 nacionalitats dels 5 continents per disputar el Campionat del Món en categoria sub-18.

En l’última jornada, l’única catalana
participant partia com una de les
preferides a brillar i fer-se amb el títol
de campiona del món i amb fermesa
des de l’inici de la competició, la lleidatana ha avançat rondes fins a col•locar-se a la final.
La jove judoka, que acumula més medalles que no pas anys, s’ha desfet de
l’azerbaidjanesa Duisenbay en primera ronda als 18 segons per ippon. Al segon combat n’ha tingut prou amb 56
segons per derrotar la brasilera Carvalho. Una mica més de temps ha
necessitat contra la holandesa Van

Heemst, de qui s’ha desfet en prop de
2 minuts. I ja a la final, Tsunoda ha tocat el cel en vèncer la japonesa Kuwagata en 3 minuts.
Tsunoda torna a reivindicar-se i suma
l’or mundial per acomiadar-se de la
categoria cadet. Sense temps per a
descansar, la judoka del Dojo Lleida
viatjarà d’aquí dues setmanes a Marrakesh on disputarà el Campionat
del Món sub-21 i on també hi participaran Mireia Lapuerta i Ilia Khabuliani, els altres dos esportistes de la
Federació Catalana de Judo convocats a la cita.

CÚRLING
UN CENTENAR
DE PERSONES
DESCOBREIXEN
EL CÚRLING

Amb una valoració
plenament positiva
es va tancar
diumenge al vespre
el Curs d’Iniciació de
Cúrling de la FCEH,
celebrat aquest cap
de setmana a la
pista de gel del FC
Barcelona. Curiosos
de totes les edats
van poder conèixer
la teoria i la pràctica
d’aquest esport.

POLIESPORTIU

► 150 RIDERS DE 12 NACIONALITATS

Espectacular Happy Ride
Weekend a Premià de Dalt
▄ Més de 3.500 persones s’han
acostat aquest cap de setmana a
La Poma Bikepark, a Premià de
Dalt, per gaudir de l’acció de 150 riders de 12 nacionalitats durant la
12a edició del Happy Ride
Weekend, una competició de Dirt
Jump i Pump Track que compta
amb el suport de la Diputació de
Barcelona i que és de les més es-

PESCA

pectaculars del món.
Aquesta competició és la més esperada de la temporada pel seu
especial format, que barreja competitivitat i diversió, mentre els millors riders del món desafien la gravetat en totes les seves formes. Els
campions d’aquesta 12a edició han
estat Arkaitz Armendariz i Emil Johansson.

► PODI ÍNTEGRAMENT CATALÀ

El campionat d’Espanya al curricà
de costa es queda a Badalona
▄ L’equip de l’Speed amb base
al Port de Badalona, patronejat
per Santiago Iglesias, amb
104,766 quilograms de captures;
l’equip del Nahuja II, de Premià
amb Ramon Roca al capdavant, i
el Melody de José Torres, del Club
d’Arenys, amb 25,050 i 21,614 qui-

lograms en captures, respectivament, van proclamar-se primer,
segon i tercer del Campionat d’Espanya de Pesca de Curricà Coster
celebrat en el Port de Badalona, i
en les aigües del seu litoral des de
Mataró a gairebé el Prat, el dissabte 21 de setembre.

Apunta’t al Taller
‘’El repte de dirigir un club’’
17 setembre
Barcelona

24 setembre
Lleida

1 octubre
Tortosa

8 octubre
Girona

Inscriu-te a

oﬁcinaclubs.cat

