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PÀDEL

La Copa Catalunya arriba a la seva
cinquena edició a Sant Quirze
n El Club iPadel Vallès de
Sant Quirze del Vallès acull, des d'avui i fins diumenge, la cinquena edició de la
Copa Catalunya de pàdel,
amb la participació dels millors equips de la Lliga Catalana.
Aquesta edició, de la qual
UFECtv n'oferirà properament un reportatge al seu
web (www.ufec.tv), serà la
primera que es disputi en
categoria femenina.
Els equips classificats
són els següents: CT Lleida
A, CN Lleida A, Tennis
Parc, CT Salou A, GEIEG A,
CE Torremirona A, CT Olesa, Junior A, CT Barcino i
l'Accura Sant Boi A en categoria masculina; i CT Llei-
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Els campions de l'edició passada de la Copa Catalunya
da A, Padel Indoor A, CT
Salou A, CT Tarragona,
GEIEG A, CT d'Aro, CT Olesa, CT Sabadell, Junior
Sport Blau i Terrassasports
A en femenina.
El sistema de competició

serà mitjançant un quadre
directe amb quatre caps de
sèrie, que seran els equips
campions de cada província. En totes les fases es disputarà cada eliminatòria al
millor de tres partits B

TAEKWONDO

Tot a punt per al Trofeu
Federació Catalana i el
Trofeu Promoció cadet
El Poliesportiu de la Mar Bella,
a Barcelona, acull diumenge
vinent el Trofeu Federació
Catalana de Taekwondo, antic
Trofeu Promoció sènior, i el
Trofeu Promoció cadet en
categories masculina i
femenina. Al primer hi
participaran esportistes de més
de 14 anys, mentre que al
segon els competidors seran
d'entre 12 i 14 anys, amb
cinturó blau o superior B

JUDO

UFECtv

39a edició del Trofeu
Internacional Ciutat de
Barcelona de judo

Programació a UFECtv

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: el Campionat de
Catalunya absolut i sub 13 de
bàdminton, el Trofeu
Internacional Ciutat de
Barcelona de judo, el
Campionat de Catalunya
absolut i júnior de natació
Open i Mireia Faiges, promesa
del patinatge artístic B

El Centre Esportiu Municipal
Olímpics Vall d'Hebron va ser
l'escenari de la 39a edició del
Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona de judo, que va
reunir un total de 160 judokes
nacionals i internacionals.
Catalunya va demostrar, un
cop més, que és una potència
mundial en judo, sobretot en
disciplina femenina, pujant al
més alt del podi en gairebé
totes les categories B

HOQUEI LÍNIA

El CP Castellbisbal júnior, campió de Catalunya
El CP Castellbisbal es
va proclamar, el darrer
cap de setmana,
campió de Catalunya
júnior al guanyar la
final a tres que es va
celebrar a les
instal·lacions del
Tucans Muralla Òptica.
L'AE Sant Andreu va
finalitzar segon i
l'equip local, tercer.
El president del
Comitè Català
d'Hoquei Línia, Miquel
Sancho, va dir que “cal
felicitar els tres
conjunts perquè van
demostrar un
excel·lent nivell en el
terreny de joc” B

VOLEIBOL

El CV Vall d'Hebron s'imposa al Feel Volley Alcobendas
n El CV Vall d'Hebron va
sumar, diumenge passat,
una important victòria davant el Feel Volley Alcobendas, un dels rivals directes
dels equips catalans en la
lluita per la plaça d'ascens a
la Superlliga.
L'equip de Mariano Singer va haver de suar de valent per aconseguir dos
nous punts davant l'equip
madrileny, que es presenta-

va a Barcelona sense el seu
entrenador després de la renúncia de l'italià Paolo
Améndola per problemes
personals.
Fins a dos cops va haver
de remuntar l'equip català
un set en contra per acabar
imposant-se al tie-break
per 15-10, amb un gran treball al bloqueig de les joves
centrals Mabel Caro i Mar
Pérez-Portabella, amb 12

El CV Vall d'Hebron va sumar una important victòria davant el F.V. Alcobendas

bloquejos directes entre totes dues.
La capitana Anna Albesa
va ser la màxima realitzadora del partit amb 18 punts,
que van ajudar a situar
l'equip barcelonès a la quarta plaça de la classificació,
amb 26 punts, a quatre del
líder, el GH Ecay Leadernet, a dos del RGC Covadonga asturià, i a un del CVB
Barça, a qui li va tocar descansar en aquesta segona
jornada de la segona volta.
D'altra banda, el CV Sant
Cugat va perdre al Pavelló
de Voleibol de Valldoreix
davant l'AD A Pinguela per
1-3.
Les noies de Leo Passerine marxen sisenes a la classificació i es troben ja a nou
punts del cinquè classificat,
allunyant-se així de les possibilitats de lluitar per les
places d'ascens i play-off a
la Superlliga B

COLOMS MISSATGERS

FUTBOL PLATJA

Campionats de Catalunya de
Columbofília al campus 'La Salle'

Llorenç Gómez, seleccionat per
Espanya per a la Worldwide Cup

El darrer 15 de gener es van celebrar les
Jornades de la Columbofília Catalana al campus
'La Salle', a Barcelona, que van incloure el
lliurament de guardons corresponents als
Campionats de Catalunya 2011.
També hi va tenir lloc l'exposició autonòmica,
amb la participació dels millors coloms catalans,
per tal d'escollir l'equip que representarà
Catalunya en les competicions estatal i ibèrica
que se celebrarà a Avilés, on l'equip català
intentarà revalidar, per tercer cop consecutiu, el
títol estatal B

El seleccionador espanyol de futbol platja,
Joaquín Alonso, va fer oficial la llista de jugadors
convocats per a la disputa de la Beach Soccer
Worldwide Cup, on hi figura el català Llorenç
Gómez, de 20 anys.
Després que el jugador de la selecció catalana
de futbol platja fos convocat per a la disputa de
la segona fase de l'Eurolliga i la final de l'Euro
Beach Soccer League, ha tornat a ser cridat per
Alonso.
La Beach Soccer Worldwide Cup 2012 es
disputarà a Cancun del 10 al 12 de febrer B

