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UFEC
ZONA UFEC 
UFECtv  
Reportatges ja disponibles: el Campionat de Catalunya de 
futbol platja disputat a Torredembarra, la preparació de la 
selecció catalana de Korfbal per al Mundial de Sud-àfrica i un 
reportatge sobre David Sòria, escollit millor entrenador 
d’halterofília d’Espanya del 2018.

PESCA 
Francesc Mur, subcampió d’Espanya  
Francesc Mur, de la Societat de Pescadors Esportius Alta Ribagorça del Pont de 
Suert, ha quedat subcampió al campionat d’Espanya de pesca de Salmònids amb 
Mosca en la categoria Joventut que va tenir lloc al riu Arlanzón, Burgos, del 11 al 14 de 
juliol de 2019. Amb aquest segon lloc, en Francesc s’ha classificat per participar al 
campionat del Món 2020 que tindrà lloc a Bòsnia.

▄  Julia Piñeiro, amb un total 
de 154 cops, i Andreu Pérez Sal-
daña, amb 145, es van proclamar 
aquest diumenge, nous cam-
pions de Catalunya Mid-Amateur 
2019, després de competir 
aquest cap de setmana en el re-
corregut gironí de Golf Costa Bra-
va. La competició oficial de la 
FCGolf tanca la primera part de la 
temporada fins al setembre 
pròxim. 

GOLF    ► MID-AMATEUR

La jugadora de Golf Sant Cugat 
va ser tot regularitat ja que va sig-
nar dues voltes de 77 cops, per a 
aquests 154 impactes, inabasta-
bles per als seus perseguidores. 
En categoria masculina, Andreu 
Pérez Saldaña (Golf Llavane-
res), va aconseguir el triomf 
gràcies a l’espectacular 70 de la 
jornada de dissabte, que sumat 
al 75 de diumenge, el va portar al 
triomf, amb aquests 145 cops. 

PENTATLÓ MODERN    ► TROFEU INTERNACIONAL ULISSES

ALTRES 
ESPORTS 

FUTBOL  
CATALUNYA, A 
PUNT PER AL 
CAMPIONAT 
D’ESPANYA 

A la localitat 
malaguenya de 
Torrox, des d’ahir i 
fins diumenge es 
disputa el 10è 
Campionat Nacional 
de Seleccions 
Autonòmiques 
Sènior Fememí i 
Cadet Masculí. Les 
noies s’enfrontaran 
als combinats de 
balears i Melilla; 
mentre que els nois 
tindran Balears, 
Melilla i la 
Comunitat 
Valenciana com a 
rivals.  

MOTONÀUTICA 
MOTOS 
AQUÀTIQUES A 
AMPOSTA 

Demà té lloc a 
Amposta la cinquena 
regata puntuable per 
al Campionat de 
Catalunya de motos 
aquàtiques . La cursa 
tindrà el seu punt de 
concentració a la 
rampa de varada 
d’Amposta, i hi 
participaran les 
categories GP3 i F4. El  
local Jordi Tomás és 
el favorit a GP3, 
mentre que Jordi 
González lidera la F4.

per ser anomenat Jutge per a la pro-
va olímpica. 
 David Catalan és un jutge català que 
té l’estatus d’internacional i que for-
ma part de l’equip d’àrbitres. De fet, 

ahir dijous va ser el màxim responsa-
ble dels jutges durant la disputa de 
les finals de la modalitat d’arc recor-
bat, l’única disciplina olímpica del tir 
amb arc. 

L
a Ready Steady Tokyo, que 
s’ha disputat aquesta set-
mana al Japó, pot donar el 

bitllet per a Tòquio a David Catalan 
com a Jutge Internacional. 
La competició consisteix en una pro-
va-test dels Jocs Olímpics i Paralím-
pics, que tindran lloc l’estiu vinent 
en el mateix recinte on s’està dispu-
tant ara el Tokyo 2020 Test Event, al 
camp de Yumenoshima. 
 Hi han assistit 131 atletes de 29 
països diferents. La majoria 
d’aquests arquers és la primera ve-
gada que trepitgen aquest camp, i és 
una gran oportunitat tant pels es-
portistes, entrenadors i organitza-
dors per veure com funcionen les 
coses abans dels propers JJOO.  
 A més, Tòquio 2020 presenta una 
novetat olímpica pel tir amb arc, i és 
que seran els primers Jocs Olímpics 
amb 5 medalles de tir amb arc, amb 
la incorporació dels “equips mixtes”. 
I aquest esdeveniment prova inclou 
la pràctica tant de la competició in-
dividual com de la mixta. 
 Durant tot el torneig, l’espai utilitzat 
i l’organització han estat els ma-
teixos i el desenvolupament de la 
competició de la prova ha estat com 
serà l’any vinent, a la prova olímpi-
ca, i tindrà el mateix programa sense 
durar més d’una setmana.  L’es-
deveniment, doncs, ha servit per Ca-
talan per poder mostrar a la federa-
ció internacional la seva capacitat 

TIR AMB ARC    ► READY STEADY TOKYO

A la cerca d’un bitllet 
per a Tòquio 2020

Julia Piñeiro i Andreu Pérez, 
campions de Catalunya

▄  Exitosa participació catalana al 
Trofeu Internacional Ulisses de pen-
tatló modern. Pel que fa als resultats, 
a U9, Alex Pulido, Pol Canto i Alejan-
dro Maldonado i, en noies, Paula 
Lora, Laia Fenès i Paula Laguna van 
copar els podis masculí i femení. A U11, 
podí masculí amb Eric Lechuga, Marc 
Carregui i Jonathan Pancorbo, i en 

noies, Sara Mitchell (2a) i Daniela 
Gonzalez (3a). A U13, Raul Pulido (2n) 
i Valeria Delgado (2a) i Lucia Muñoz 
(3a). A U15, Gael Geder (2n) i Enya Le-
chuga(1a). A U17, Enzo Rivadeo (1a) i 
Amalia Casamitjana (2a). A U19, po-
di masculí íntegrament català amb 
Pau Salomó, Oriol Rutllan i Karlos 
Puertas, i or d’Andrea Medina.

Medalles catalanes
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