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▄ El P&P bonÀrea a 
Massoteres – Lleida, va ser esce-
nari de la XVI edició del Campionat 
de Catalunya Matxplay FCPP 
2022. Un campionat que, a 
diferència de la resta de modali-
tats, es juga per forats i no per 
cops.  
Un total de 62 jugadors, els millors 
classificats per mèrits esportius i a 
la fase prèvia, van disputar un tor-

PITCH AND PUTT     ►�VAN PARTICIPAR 62 JUGADORS

neig que va finalitzar amb el 
triomf de Ramon Portell, que es va 
proclamar Campió de Catalunya 
Matxplay FCPP 2022, i va superar 
Barry Coomber a la gran final. 
Pel que fa a la resta de categories, 
els guanyadors van ser Joan 
Pellicer en categoria sènior;  
Núria Bertran en categoria femeni-
na; i Ivan Molina a la categoria no 
positiu.  
 

CURSES D'ORIENTACIÓ     ►�LA COMPETICIÓ ES VA FER A LLEIDA

confirmació dels números 1, 2 i 3 del 
rànking mundial tant en categoria 
masculina com femenina posicio-
na aquest esdeveniment com a mi-
llor torneig de la categoria ITF2 de 
la Federació International de Tennis 
i un any més se situa com a primer 
torneig de la gira de terra previ a 
Roland Garros. Amb aquestes da-
des el torneig es posiciona per fer 
el salt a la màxima categoria inter-
nacional (ITF1) a la pròxima edició. 
El torneig recupera després de tres 
anys la categoria quad destinada 
a jugadors i jugadores que tenen 
afectada les extremitats superiors 
amb l'objectiu d'oferir les mateixes 
oportunitats a totes les categories 

de la Federació Internacional. 
El tennis en cadira de rodes es pre-
senta com un esport espectacular 
i dinàmic, que compta amb més de 
1.000 jugadors/es del rànquing in-
ternacional i amb 160 tornejos 
anuals repartits en 40 països de 4 
continents.  
Amb el TRAM Barcelona Open, la 
capital de Catalunya, considerada 
com un referent mundial per al món 
de l'esport, es converteix durant 
quatre dies en una gran cita anual 
per a l'esport adaptat. La compe-
tició estarà oberta a la ciutadania, 
amb una reserva prèvia d'entrada 
a través del seu web (www.bar-
celona-open.com).  

A
mb el lema `El nostre únic 
límit el marca la pista', tor-
na el TRAM Barcelona 

Open, el Torneig Internacional de 
Tennis en Cadira de Rodes que en-
guany arriba a la seva cinquena edi-
ció. Un any més, les instal•lacions 
del Reial Club de Polo de Barcelona 
acolliran del 18 fins al 22 de maig els 
millors jugadors/es de l'especia-
litat. Fins a 45 jugadors de 15 nacio-
nalitats diferents es troben inscrits.   
Al seu cinquè aniversari el TRAM 
Barcelona Open es consolida com 
a torneig de referència del circuit 
internacional Uniqlo Wheelchair 
Tennis Tour i presenta una inscrip-
ció de luxe per aquesta edició. La 

TENNIS EN CADIRA DE RODES     ►�FINS DIUMENGE AL REIAL CLUB DE POLO

Arriba la cinquena edició 
del TRAM Barcelona Open

Josep Ramon Portell, campió 
de Catalunya Matxplay 2022

▄  Eloi Martí (Aligots) i Mar 
Serrallonga (Go-Xtrem) es van 
convertir en nous campions de 
Catalunya esprint, després 
d'aconseguir el triomf a la compe-
tició celebrada a la Seu Vella de 
Lleida i pel centre històric. 
Serrallonga es va imposar per 
només 38 segons a Laia Gil 

(Montsant) i a Laura Baus 
(Aligots) que va travessar la línia 
d'arribada a 3min.49seg de 
Serrallonga. A la categoria mas-
culina el gironí Eloi Martí va arribar 
en primera posició a 45 segons de 
Roger Virgili (Go-Xtrem), i tercera 
posició per Sebastián Ordoñez 
(Montsant) a 1min. 52seg. 

Eloi Martí i Mar Serrallonga, 
campions catalans esprint

ZONA UFEC

UFEC.tv
El canal Esport3 emet aquest dimarts, a les 22:45, un 
nou Zona UFEC. En ell es podrà veure els següents 
reportatges: el Campionat de Catalunya d'Imatge 
Submarina; i  el Programa Escoles de Basket de la  
FCBQ.  

GOLF 
TORNA EL `GOLF 
A LES ESCOLES'�

La sisena edició del 
torneig ̀ Golf a les 
Escoles' de la FCGolf, 
al Golf la Roca, va ser 
tota una festa del 
golf de promoció 
escolar. Un total de 
18 equips d'arreu de 
Catalunya van 
participar d'un 
campionat on 
l'Escola Vedruna 
Manlleu va ser la 
gran protagonista 
en emportar-se la 
victòria en les 
modalitats 
d'Iniciació i 
Competició.   

NATACIÓ 
TRIOMF DE BAIX 
LLOBREGAT�
Baix Llobregat s'ha 
proclamat campió 
de la final per 
delegacions 
territorials de 
natació, celebrada al 
CN Manresa. L'equip 
baixllobregatí ha 
sumat un total de 
1.461 punts; mentre 
que Girosona, la 
segona delegació 
classificada, n'ha 
aconseguit 1.445, i 
Tarragona, que ha 
guanyat la medalla 
de bronze, n'ha 
sumat 1.277. 

ALTRES 
ESPORTS

BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

El Costa Daurada, a la Final Four d'ascens a Primera Nacional
Aquest cap de setmana del 14 i 15 de maig s'han disputat els partits de 
play-off classificatoris per disputar la Final Four de promoció d'ascens a la 
Primera Divisió Nacional de bàsquet. El CE Costa Daurada disputarà la fase 
final per pujar a Primera Divisió, mentre que el BCR CEM Hospitalet Afaniad 
Vinarós i el Rehagirona Bàsquet Girona van quedar fora de la competició.  
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