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n Els frontons de Bac de Ro-
da van ser la seu, el cap de
setmana passat, de les semi-
finals i promoció de descens
del Campionat Interclubs
de frontennis.

En la primera semifinal
de primera categoria, el
Club Joventut i Esportiu de
l'Hospitalet va guanyar 2-1
al Pelotari Santa Coloma en
un enfrontament molt igua-
lat. La segona semifinal es
va decidir a l'últim punt del
tercer partit. L'equip de
Sant Fost es va imposar al
Club Casa de Soria per
13-30, 30-27 i 30-29.

Pel que fa al partit de pro-
moció, l'equip de Roquetes
s'imposava per 30-14, 30-29 i
30-19 al Reus Monterols i
ara s'haurà de jugar amb el
subcampió de segona si
manté o no la primera cate-
goria.

Per últim, en segona cate-
goria, el CN Barcelona va
derrotar per tres victòries a
zero l'Atlètic Sant Feliu, en
un enfrontament en què els
de l'Escollera no van tenir
rival. A l'altra semifinal,
per la seva banda, el Fronte-
nis Cerdanyola feia bo el
pronòstic guanyant als tres

partits el Frontenis Iguala-
da en un enfrontament on
els de l'Anoia no els van po-
sar les coses fàcils.

Aquest cap de setmana,
tambéals frontons delaVer-
neda, es jugarà la final de
primera categoria entre el
Club JE L'Hospitalet i el
Sant Fost, i la de segona en-
tre el CN Barcelona i el Club
Frontenis Cerdanyola H

FRONTENNIS

Per segon any consecutiu, i degut a l'èxit de la
primera convocatòria, se celebrarà la segona
Lliga Catalana de Clubs de ball esportiu,
organitzada per la Federació Catalana de Ball
Esportiu conjuntament amb quatre clubs de
ball. Aquesta segona edició de la lliga constarà
de quatre proves que es disputaran a Sant
Vicenç dels Horts (28 gener), Sant Cugat del
Vallès (25 febrer), Lleida (17 març) i Manresa (21
abril). Els quatre clubs millor classificats al final
de la Lliga, disputaran el Campionat de
Catalunya de Clubs en format final four.

VOLEIBOL

n El retorn de la competició
a Primera Catalana mascu-
lina va portar el canvi de
lideratge a la categoria, que
en aquests moments és per
al Tarragona SPiSP.

El Vikings Vòlei Prat, lí-
der fins a aquesta darrera
jornada, es va veure sorprès
pel jove equip masculí de
l'ARC Voleibol que dirigeix
Alberto Toribio. No obs-
tant, els pratencs van aca-
barremuntant un1-2 en con-
tra i van sumar així la vuite-
na victòria en lliga al tie-
break, situant el Vikings en
segona posició per darrere
del Tarragona SPiSP, tot i
estar empatats a 30 punts, a
l'espera de l'enfrontament
entre aquests dos equips
aquest cap de setmana.

Els tarragonins van apro-
fitar el resultat dels del Prat
de Llobregat per situar-se lí-
ders de la competició, des-
prés de vèncer 0-3 el CV Ro-
quetes a uns dels derbis ta-
rragonins del campionat.
Precisament un altre equip

tarragoní, el CV Salou, és
l'immediat perseguidor dels
doscolíders actuals del cam-
pionat amb 26 punts, a
l'haver sumat una nova vic-
tòria com a local davant el
CV Mataró.

Per la seva banda, el CV
Estructures Olot i el 3 Àmfo-
res Balàfia no volen despen-
jar-se de les dues primeres
places que donen accés a la
fase d'ascens a la categoria
estatal, tot i la derrota com a
local dels lleidatans al tie-
break davant un bon Pintu-

res Planell Igualada VC. Pel
que fa als olotins, van derro-
tar com a visitants el CV
BarberàComerç Urbà, man-
tenint-se amb l'equip lleida-
tà a sis punts dels colíders
de la competició.

Perlapart baixa dela clas-
sificació, cal destacar la ter-
cera victòria en lliga de
l'Element Prat-Barça da-
vant el Vòlei Sant Esteve,
situant-lo a tres punts de la
salvació, que a hores d'ara
marca el CV Mataró, amb 12
punts H

El Club JE L'Hospitalet i el Sant Fost
jugaran la final de primera categoria

Ander Mirambell finalitza 22è
al circuit alemany de Königssee

UFECtv

El Tarragona SPiSP se situa líder
de la Primera Catalana masculina

Tot a punt per a una nova edició
de la Lliga Catalana de clubs

HOQUEI LÍNIA

TOBOGAN

Participació catalana
al Trofeu Internacional
Collado Villalba

Ja estan disponibles a UFECtv
(www.ufec.tv) els següents
reportatges: la prova de Sant
Esteve Sesrovires del Circuit
Català tres estrelles de
bàdminton, el Memorial Arturo
Cortès de voleibol, la final de la
Copa d'Espanya de futbol
americà i Jordi Cadena, jove
promesa del piragüisme català.

Antonio Montes, or
en el Campionat de
Catalunya júnior

Final a tres en el Campionat de Catalunya júnior

Ander Mirambell va finalitzar en la 22a posició
en la cinquena prova de la Copa del Món de
tobogan, disputada al circuit alemany de
Königssee. El pilot català es va veure perjudicat
per la neu que va començar a caure quan sortia
a pista el 19è participant i que no va parar fins
al final de la prova. Mirambell es va quedar a 10
centèsimes d'entrar a la segona mànega. Pel
que fa a la segona cita de la Copa d'Europa,
celebrada al circuit alemany de Winterberg els
barcelonins Aleix Alcaraz i María Montejano van
acabar 21è i 25a respectivament.

KARATE BILLAR

BALL ESPORTIU

CAT

Programació a UFECtv

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 20 DE GENER DE 201208

Collado Villalba acull, demà, el
25è Trofeu Internacional de
Karate Collado Villalba al
poliesportiu Enrique Blas a les
16.30 h. La representació
catalana està formada pels
karatekes Víctor Ridao, Juan
García, Ruben Serrano, Katya
Barranco, Igor Ruíz de
Castañeda, Marta Molina i Joan
Francesc Barril, l'entrenador
Manuel García Jodar i l'àrbitre
Nieves Caparrós Vega.

El Campionat de
Catalunya júnior
d'hoquei línia se
celebrarà enguany en
el format de final a 3.
Els equips que
lluitaran pel títol
català de la categoria
són el CP
Castellbisbal, el
Tucans Muralla
Òptica i l'AE Sant
Andreu. La
competició tindrà lloc
demà i diumenge a
l'Esportiu La Pau, a
Barcelona. Un cop
acabat el campionat,
diumenge al migdia,
es realitzarà el
lliurament de trofeus.

WWW.UFEC.CAT

El Tarragona Sant Pere i Sant Pau va vèncer per 0-3 el CV Roquetes

Antonio Montes (CB Sant
Adrià) va revalidar el títol de
campió de Catalunya júnior de
billar en la modalitat tres
bandes, gràcies a la victòria per
30 a 19 caramboles
aconseguida davant Carles
Chacón (CB Punt d'Atac), que
va finalitzar segon. David Pardo
(CB Sant Adrià) va completar el
podi d'un campionat que es va
disputar a les instal·lacions del
Club Billar Sant Boi.

L'Hospitalet jugarà la final


