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ZONA UFEC

TRIATLÓ

Programació UFECtv

Nan Oliveras i Claudia Luna s’imposen al Ciutat de Granollers

El canal de televisió Esport3 emetrà avui un nou programa
del Zona UFEC. S’hi podran veure els següents reportatges:
la Copa del Món d’esgrima, el Campionat de Catalunya
xous, un reportatge sobre la natació amb aletes i UFECXics
Natació. (www.esport3.cat).

El Club Triatló Granollers ha organitzat, aquest cap de setmana, una nova edició del
duatló Ciutat de Granollers al Circuit de Barcelona-Catalunya, prova corresponent a la
segona jornada de la Lliga Nacional de l’especialitat en què van participar més de 500
duatletes, amb victòria absoluta per a Nan Oliveras, del Fasttriatló CD, en categoria
masculina, i Clàudia Luna, del CN Mataró, en femenina.

JUDO ► a Llars Mundet

Celebrat el Campionat
de Catalunya sub’21

Podi a -63 kg, format per Arjona, Espuny, Calvo i Povedano // Josep Xancó

L

lars Mundet va acollir, dis- pez (Esport-7) a -55 kg, Harusabte passat, el Campionat tyun Kepydian (Louis) a -60 kg,
de Catalunya sub-21, darre- Marc Castellà (NT. Priorat-Tortora prova per tal de definir l’equip sa) a -66 kg, Javier Cabello (NT
català que participarà el pro- Costa Daurada) a -73 kg, Jesús
per 20 de febrer a la Fase Sector Fuente (NT Costa Daurada) a del Campionat d’Espanya sub-21, 81 kg, Ilia Khabuliani (Bushido)
competició prèvia al Campionat a -90 kg, Marc Martí (NT Costa
d’Espanya que tindrà lloc durant Daurada) a -100 kg i Iván Suàrez
el mes de març. La cita va comptar (Pineda de Mar) a +100 kg es van
amb la participació de 152 judokes endur el títol de Campions de Caamb l’objectiu de fer-se amb el tí- talunya 2016.
tol de Campions de Catalunya i de Marc Esbrí, seleccionador català
poder integrar la selecció quadri- sub-21 masculí, va destacar l’alt nibarrada. El sistema de competició vell dels esportistes i l’alt preu de
va variar respecte les dues ante- les medalles: “Els combats de meriors proves, aplicant-se el sistema dalla van estar especialment distradicional d’eliminatòries amb putats tot i que crec que el nivell
doble repesca.
en general va ser excepcional”. Pel
Faldo Sport 250x62 Albert.pdf
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En categoria2031-15047-2013
masculina, Pol
Lo- que fa les expectatives per
a24/3/15
la Fa-

se Sector, Esbrí s’hi va referir així:
“Crec que enguany tenim molts
judokes amb opció a medalla al
Campionat d’Espanya, de manera
que esperem poder-ne classificar
molts a la Fase Sector”, explicava
el responsable tècnic.
Pel que fa la categoria femenina,
Mireia Lapuerta (Judo Rei) a 44 kg, Paula Roset (Judo Rei) a
-48 kg, Elena Gassull (NT Costa
Daurada) a -52 kg, Patrícia Torres (NT Costa Daurada) a -57 kg,
Jazmin Arjona (Judo Vallès) a 63 kg, Wendy de la Fuente (Dojo Tarraco) a -70 kg, Aina Cornellà (Olèrdola) a -78 kg i Marta
Anton (Bushido) a +78 kg van
penjar-se l’or en els seus respec13:07
tius
pesos.
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El Club CRE
Barcelona ha
quedat en la 8a
posició general
al Campionat
d’Espanya de
categories d’edats
de natació, celebrat
a Valdemoro
(Madrid) aquest
cap de setmana.
Àgela González ha
quedat 9a, Marian
Polo 5a, Ana Monfà
8a, Judith Pérez 16a,
Andrea Lahiguera
17a, Anabel
Martínez 22a i Edgar
Sánchez 24è.
PITCH & PUTT
Quàdruple
empat al
Montseny

A la 2a prova del
Rànquing EPPA al P&P
El Montseny (Gualba),
hi va haver un
quàdruple empat a 48
cops entre David Riera,
Josep Antoni Balart,
Xavier Fontanet i
Javier Gamero. La
classificació general
del Rànquing està
encapçala de manera
provisional pels
gironins Xavier
Fontanet i Josep
Martínez (P&P
Gualta).

POLIESPORTIU ► Suport de la Diputació

Josep Salom, amb l’esport
de Mollet del Vallès
▄ El diputat d’Esports de la
Diputació de Barcelona, Josep
Salom, va assistir divendres a la
Nit de l’Esport de Mollet del Vallès, que premia als millors esportistes, equips, entitats, escoles i patrocinadors. L’acte va
guardonar a Antonio Lopez com
a millor esportista masculí i a
Sonia Bocanegra en la categoria femenina.

A l’acte també van assistir
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs; el director del Consell Català de l’Esport, Gerard Figueras; el president de la Unió de
Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo; el president de la Federació Catalana
de Gimnàstica, Xavier March; i
el president de l’espanyola, Jesús Carballo.

MOTOCICLISME ► El MC Segre organitza la primera cursa de l’any

La Resistència de Ponts
estrena la temporada
▄ Aquest cap de setmana
s’ha donat el tret de sortida a
una nova temporada dels Campionats de Catalunya de Motociclisme 2016, amb les 3H de Resistència de Ponts.
El protagonisme de la jornada
ha estat pel duet format per Simeó Ubach i Nil Arcarons (Sènior), els quals han dominat de
dalt a baix la primera cursa, se-

guits de Jaume Betriu i Gerard
Salavedra, segons, i Jordi Figueras i Gerard Esteve, tercers, a la
categoria Sènior.
Pel que fa als resultats de les
tres categories restants, Oriol
Casas i Joel Anton, s’han imposat en la categoria Junior; a
Master40, Marc Sucarrats i Joan
Tor; I A Master50, Jordi Redon i
Josep Trilles.
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“L'esport és una escola de vida.
T'ajuda a ser millor persona i, mentalment,
a ser més fort. Després de practicar esport,
em sento molt millor i orgullós de mi mateix.”
Albert Costa. Campió de Roland Garros 2002

www.diba.cat/penjatunamedalla
esportsdiputaciobarcelona

#penjat1medalla

