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ZONA UFEC

FUTBOL

Programació UFECtv

Victòria de Catalunya

El canal de televisió Esport3 emetrà avui un nou programa del Zona
UFEC. S’hi podran veure els següents reportatges: El Màster sub’15 i sub’19
– Memorial Guadalupe Burgos de bàdminton, el Campionat de Catalunya
absolut d’atletisme en pista coberta, el Campionat de Catalunya de billar
artístic i UFECXics corfbol.

La selecció catalana sub’16 femenina de futbol va demostrar, aquest
cap de setmana, el seu potencial davant la selecció de Cantàbria. Les
noies dirigides per Natàlia Arroyo van guanyar les càntabres per 5-0
i van classificar-se per a la Fase Final del Campionat d’Espanya de
combinats autonòmics.

JUDO ► Segona prova puntuable al Vendrell

Resultats del
Rànquing infantil
E

l
Pavelló
Municipal
d’Esports del Vendrell va
reunir el passat dissabte
a més de 200 judokes d’entre 12 i
14 anys arribats d’arreu del territori
per disputar la segona competició
puntuable de la temporada, el 2n
Rànquing Infantil.
Durant tota la tarda es van anar
succeint els combats en els 5 tatamis disposats a la instal•lació municipal fins arribar a les finals que
van servir per proclamar els campions en cada pes.
Pel que fa les noies, Isabel Querol (Bushido) a -36 kg, Jana Cid
(Condal) a -40 kg, Noelia Jardó (Esport-7) a -44 kg, Sophie
Krymska (GEiEG) a -48 kg,
Bianka Ramon (Pineda) a -52
kg, Júlia Queraltó (Olèrdola) a
-57 kg, Laia Garolera (Moià) a Adilsia Fernández, disputant la final de -63 kg // Juan José Penas
63 kg i Ai Tsunoda (Lleida) a +63
kg es van enfilar al primer calaix
del podi.
La competició va concloure amb nedès amb la celebració al maLes medalles d’or masculines se el lliurament de medalles per part tí del Rànquing Cadet i a la tarda
les van endur Saül Flores (Moià) de l’Alcalde del Vendrell, Mar- de l’Infantil; en total més de 400
a -38 kg, Àlex Herrero (Bushido) tí Carnicer; el Regidor d’Esports, esportistes van participar-hi. Amb
a -42 kg, Adrià Pérez (Vilafranca) Ferran Trillas; el Vicepresident tot, el Director Esportiu de la FCJia -46 kg, José Ariza (Louis) a -50 Institucional de la FCJiDA, Isabelo DA, Jordi Yuste, va anunciar que
kg, Pau Santacreu (Esport-7) a - Pacheco; i la Presidenta del Club el Vendrell tornarà a acollir esde55 kg, Antoine Le Monze (Maris- Ebresport, Rocío Ribas.
veniments judokes i que probates St Joan) a -60 kg, Eric Enrich D’aquesta manera es va posar blement serà la seu d’una Fase
(Amposta) a -66 kg i Ricard Mu- punt i final a una jornada atapeï- Sector Absoluta i d’un Campionat
2031-15047-2013
ñoz (Sentmenat)
a +66 kg. Faldo Sport
da 250x62
de judoKiko.pdf
a la capital1 del24/3/15
Baix Pe- 14:25
de Catalunya de Kyus.

MÉS
NOTÍCIES
ESCACS
EL CERDANYOLA
DEL VALLÈS, Líder
EN SOLITARI

El Cerdanyola del
Vallès és líder en
solitari en el Grup
I i quatre equips
empatats en el
Grup II, després
de les victòries
del Foment,
Figueres, Escola
d’Escacs Barcelona
i Cerdanyola del
Vallès al grup II; i
del Sant Andreu,
Mollet i Tres Peons
al grup II, on Peona
i Peó van empatar
a 4 i ½.

ATLETISME ► Kipruto i Kiplagat s’imposen

Els participants fan el rècord
a la Mitja de Barcelona
▄ Els kenyans Vincent Kipruto (1h 02 min 54 seg) i Florence Kiplagat (1h 09 min 19 seg)
van imposar-se diumenge en la
26a eDreams Mitja Marató de
Barcelona - Gran Premi Diputació de Barcelona que, amb més
de 16.000 participants, va batre
rècords de participació.
En homes, van ocupar el segon i
tercer lloc Daniele Meucci (1h 02

min 55 seg) i Abdi Fufa (1h 02 min
57 seg); i en categoria femenina,
ho van fer Isabellh Andersson (1h
10 min 50 seg) i Jessica Augusto
(1h 10 min 58 seg).
Al lliurament de trofeus van participar la comissionada d’Esports
de l’Ajuntament de Barcelona,
Marta Carranza, i l’assessor tècnic
d’Esports de la Diputació de Barcelona, Daniel Laga.

ESPORT ADAPTAT
Entrenament
al CAR de
Sant Cugat

Aquest diumenge
14 de febrer ha
tingut lloc la segona
concentració de la
preselecció catalana
de bàsquet escolar
en cadira de rodes
al CAR de Sant
Cugat amb motiu
de la preparació
del Campionat
d’Espanya Escolar
de Comunitats
Autònomes de
bàsquet en cadira
de rodes que
es disputarà a
Setmana Santa.

ajuntament de barcelona

SURF DE NEU ► 3a posició en el Big Air de QuebeC

Podi històric de la
catalana Queralt Castellet
▄ La rider catalana Queralt
Castellet ha tornat a fer històric
proclamant-se 3a en la prova
de Big Air de la Copa del Món de
Snowboard celebrada aquest
cap de setmana a Quebec, per
darrere de la britànica Katie Ormerod i de la nord-americana
Jamie Anderson. Queralt ha pu-

jat vuit vegades a un podi de Copa del Món en la seva especialitat de Half Pipe (on la catalana
és la vigent subcampiona mundial), però és la primera que assoleix un podi en la especialitat
de Big Air, tractant-se del primer
podi del snowboard espanyol en
aquesta especialitat.
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“Les noies estan treient el cap dient
que volen ser iguals, i ho estan demostrant.
Recomano la pràctica esportiva perquè
aporta molts valors i beneficis.”
Kiko Casilla. Porter internacional de futbol

www.diba.cat/penjatunamedalla
esportsdiputaciobarcelona

#penjat1medalla

