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▄ Sabadell completava diu-
menge passat 22 de maig el seu 
cap de setmana com a seu dels 
Campionats de Catalunya de ciclis-
me en ruta 2022 amb la disputa de 
la prova elit/sub23 masculina, un 
cop més sota la organització de la 
Unió Ciclista Sabadell en l'any del 
seu centenari, que a causa de pro-
blemes de permisos havia 
d'escurçar el seu recorregut, inicial-

CICLISME

ment previst amb més de 140 
quilòmetres i doble pas per 
Granera.  
A la ciutat vallesana, ha estat jus-
tament un sabadellenc com David 
Domínguez (Eolo-Kometa) qui 
s'ha endut un triomf molt especial, 
ja que suposava a més també 
l'estrena del palmarès de 
Domínguez en el seu període 
sub23, fent-ho per la porta gran.

CECS
B

anyoles, Ciutat del Bàsquet 
Català 2022, ha estat l'esce-
nari aquest diumenge 22 de 

maig, de la 2a parada de la tempo-
rada de la 5a edició del Circuit 3×3 
FCBQ. En total, el segon torneig ofi-
cial de la temporada disputat a les 
pistes interiors i exteriors del Pavelló 
de la Farga de Banyoles, ha comp-
tat amb prop de 400 participants 
dels més de 90 equips inscrits en 
una nova prova oberta a totes les 
categories, des de Mini fins a Sènior 
passant per Infantil, Cadet, Júnior i 
Unificada. 
Banyoles també ha vist la posada 
en escena de la categoria PRO amb 
la participació dels millors jugadors 

i jugadores de 3x3 del país. En noies, 
l'equip WAB CAMP 3x3 s'ha fet amb 
el primer triomf en el Circuit 3x3 
FCBQ. L'equip format per Alexandra 
Rigal, Elena Quintana, Núria 
Samperi i Andrea Sisniega s'ha pro-
clamat campió del 3x3 de Banyoles 
després de dominar i guanyar la fi-
nal (6-15) davant 0 Worries 3x3 
Crew d'IrenaAgout, Silvia Marceló, 
Carla Grau i Claudia Perez. A semi-
finals havien guanyat a 24 SEGONS 
per un 11-17. 
En nois, l'equip BIT2ME ONIL3x3 for-
mat per José Santonja, José Antonio 
Blázquez, Carlos Martínez i Albert 
Serra ha aixecat el primer trofeu 
de campions en un torneig marcat 

pel gran nivell dels diferents equips 
participants. A la final s'han impo-
sat per un 14-12 al 3x3 BARCELONA 
SANTS d'Arnau Parrado, Marc 
Raventós, Marc Garcia i Pau Isern. A 
semis, els nois d'Onil superaven a 
Badalona Som Docents per 21-14. 
El Circuit 3×3 FCBQ no s'atura i el pro-
per dissabte 28 de maig tindrà lloc 
la 3a parada de la temporada a Lliçà 
d'Amunt. Impulsat fa quatre tem-
porades per la Federació Catalana 
de Basquetbol, el Circuit segueix amb 
l'objectiu de potenciar, promocionar 
i consolidar el 3×3 com a moda-
litat formativa, educativa, lúdica, 
competitiva i integradora del bàs-
quet, per a totes les edats. 

BASQUETBOL     

Gran jornada del 5è Circuit 
3x3 FCBQ a Banyoles 2022

David Domínguez es corona 
al Campionat de Catalunya

▄  Des d'avui divendres i fins 
diumenge, es disputa la Copa 
FADC a Sevilla (Andalusia). La 
Federació Catalana d'Esports per 
a Cecs hi presenta un equip de 
Futbol 5 B1. 
Aquest torneig, que està organit-
zat per la Federació Andalusa 
d'Esports per a Cecs, està obert a 

Seleccions Internacionals i Clubs.  
La competició tindrà dues fases: 
en una fase inicial, es jugarà una 
lliga a una volta, en la qual juguen 
tots contra tots, i en la segona 
fase, el primer i el segon classifi-
cats disputaran la gran final, 
mentre que el tercer i el quart 
jugaran per obtenir el bronze. 

Tot a punt per a la disputa        
de Copa FADC a Sevilla

ZONA UFEC

UFECtv
Reportatge disponible: celebració de la 25a Festa de l'Esport Català, 
esdeveniment esportiu que premia, any rere many, els i les 
esportistes i entitats més destacats de la temporada, així com 
aquells que mereixen un reconeixement especial per la seva 
trajectòria esportiva. 

PITCH & PUTT 
NOVA JORNADA 
DEL MILLOR 
JUGADOR             
DE L'ANY�

Del 20 al 22 de 
maig es va celebrar 
al Pitch & Putt Teià 
(Maresme), la 
6ena prova del 
Millor Jugador de 
l'Any FCPP 2022. Hi 
van participar 268 
jugador/es i va 
estar organitzat 
per la Federació 
Catalana de Pitch 
& Putt. Hernando i 
Navarro van ser els 
vencedors. 

TENNIS TAULA 
PLATJA D'ARO, 
SEU DEL  
WTT YOUTH 
CONTENDER�
El Palau d'Esports 
i Congressos de 
Platja és l'escenari 
d'una destacada 
cita internacional 
de tennis de taula. 
Des de dimarts 
passat i fins 
diumenge, 
centenars de 
palistes d'arreu del 
Món en categories 
U19, U17, U15, U13 i 
U11, tant en 
masculí com en 
femení, jugaran 
aquesta prova       
del Circuit 
Internacional.  

ALTRES 
ESPORTS

HOQUEI PATINS

Partit de la selecció catalana davant al SHUM
La selecció catalana masculina d'hoquei patins s'enfrontarà al SHUM 
aquest dissabte, un equip que ha acabat la temporada en cinquena posició 
a l'OK Lliga Plata. El partit es troba emmarcat dins l'acte de celebració del 
70è aniversari del club maçanetenc. Els seleccionadors catalans Jordi 
Camps i Josep Mª Barberà han publicat la llista de convocats.
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