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Programació
Reportatges ja disponibles: Campionat de Catalunya absolut de ball esportiu, 
Campionat de Catalunya de curses per muntanya individual, Campionat de 
Catalunya de motos aquàtiques i Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de futbol 
sala de persones amb discapacitat intel·lectual. Properes emissions: l’Ironman 
Barcelona de triatló,  Copa Catalunya de waterpolo i UFECXics agility.

JUDO 
En marxa el 8è Congrés de Judo de Girona
Des d’ahir i fins el 2 d’octubre, Girona serà el batec del judo europeu; per 8è any 
acollirà un dels congressos de més prestigi i més consolidat a nivell continental; el 
Congrés Internacional de Judo de Girona, que compta amb el suport de la Federació 
Catalana de Judo i Disciplines Associades, l’Ajuntament i la Diputació de Girona, la 
Generalitat de Catalunya i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

ufec

PILOTA
TOT A PuNT PeR 
AL cIuTAT De 
BARceLONA

El proper 8 d’Octubre 
a partir de les 17:30h 
tindrà lloc el ja 
tradicional Torneig 
Internacional Ciutat 
de Barcelona de Pilota 
a mà, organitzat per 
la Federació Catalana 
de Pilota, que 
acolliran un cop més 
els Frontons Olímpics 
de la Vall d’Hebron, 
i que reuneix els 
millors manistes del 
moment.

HÍPIcA
ceLeBRAT  
eL cST0 eN eL 
cLuB HÍPIcA 
TeRRA feRmA
Diumenge passat 
es va organitzar al 
Club Hípica Terra 
Ferma un concurs 
de salt d’obstacles 
territorial, on es van 
disputar un total de 
sis proves oficials, 
amb victòries per a 
Oriol Pradells, Ainhoa 
Roige, Marçal Piro, 
Ariadna Benaigues, 
Regina María Gil i 
Gabriela Franqué, 
Duna Foix, Andrea 
Tena, Ian Oliver, Josep 
María Poblet, Mónica 
Batuecas, Regina 
María Gil i Ángel Torres 
van ser exaequo.

méS 
eSPORTS

E l passat cap de setmana 
va tenir lloc la celebració 
dels  12ens Campionats de 

Catalunya de Ball Esportiu al Pa-
velló Municipal d’Esports de Lli-
nars del Vallés (Barcelona), en 
les disciplines d’Estàndards i Lla-
tins, organitzats per la Federació 
Catalana de Ball Esportiu,  i amb 
la inestimable col·laboració de 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès 
(Barcelona).
Així mateix es van a terme les se-
güents competicions: VIII Cam-
pionat de Catalunya de Wheel-
chair (Ball en cadira de rodes), IV 
Campionat de Catalunya Down 
(Persones amb Diversitat Funcio-

BALL eSPORTIu ► eL cBe TeAm SwIm AcAPARA LeS meDALLeS

Èxit del campionat  
de catalunya celebrat  
a Llinars del Vallès

nal), IX Copa Catalunya , IX Copa 
Federació i Open Juvenil.
Amb gran èxit de participació 
d’esportistes i públic, aquests 
campionats van constituir una 
magnífica oportunitat de po-
der gaudir de les primeres pare-
lles del rànquing català, lluitant 
per ser els millors en un esport  
plenament implantat, recone-
gut internacionalment i en el 
que Catalunya n’assumeix una 
situació privilegiada pel nombre 
d’esportistes i competicions.
El podi del medaller per equips el 
va encapçalar el CBE Team Swim, 
amb un total de 27 medalles (11 
d’or, 6 de plata i 10 de bronze), se-

guit del CBE Impuls, que es va fer 
amb 6 medalles (4 d’or, 1 de plata i 
1 de bronze), i en tercera posició va 
quedar el CBE Dandi, que va acon-
seguir un total de 12 medalles (3 
d’or, 7 de plata i 2 de bronze).
Una de les proves que ha experi-
mentat un major creixement en 
els darrers anys és l’Open juvenil, 
obert a les parelles de les cate-
gories de base, que a Llinars del 
Vallès van demostrar el bon ni-
vell que estan assolint les pare-
lles catalanes d’edats més joves.  
Mireia Jerez i Robert Cambei 
van ser els campions de Catalun-
ya en la modalitat d’estàndards i 
en la modalitat de llatins.

▄  Les   instal·lacions 
del Club Miami 
d’Echandens- Lausa-
na (Suïssa) va aco-
llir, el cap de setmana 
passat, el Swiss Inter-
national Team Event.
L’equip masculí de 
la selecció catala-
na format per, Àlvar 
Cardona, Axel Gui-
mó, Marcial Ovide i 
Moisés Pérez, es van 
classificar en el sisè lloc, en la 
9a edició del Swiss Internatio-
nal Team Event. El conjunt ca-
talà va aconseguir un total de 
440 punts i una mitjana 203,50, 
sent el conjunt amb millor mi-
tjana de tot la competició. Pel 
que fa a l’equip femení, format 

bowling tenpin ► Victòria dels eagles de wittelsheim

Bons resultats de la 
selecció catalana al Swiss 
International Team event

per Cristina Sanz, Íngrid Julià, 
Lia Mojarro i Keyla Vásquez, es 
va classificar en la 12a posició.
Aquesta competició és absolu-
ta mixta en la que hi van par-
ticipar 16 equips procedents,  
d’Anglaterra, Catalunya, França, 
Malta i Suïssa.

▄  El patinador aranès de 18 
anys  Ton Cònsul Vivar, jove pro-
mesa de l’elit del patinatge ar-
tístic sobre gel del FC Barcelona, 
s’ha proclamat campió del Trofeu 
Souvenir George Éither. La com-
petició va tenir lloc el passat diu-
menge 25 de setembre a Quebec.  
El català ha iniciat una nova eta-
pa professional al Canadà indivi-

esports hiVern  

Ton cònsul, campió del  
Trofeu Souvenir George éither

dualment i en parella al costat de 
la jove Alexanne Boullion, amb la 
que porta dos mesos i mig entre-
nant. La parella ha finalitzat ter-
cera en el programa curt d’aquest 
Trofeu en la categoria parelles.
Ton ha viatjat a Tallin per partici-
par en les properes proves del ISU 
Junior Grand Prix, que se celebra 
des de dijous fins diumenge.
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