
PITCH AND PUTT

❖ La cinquena prova del Campionat
de Catalunya per Equips, organitzat
per la Federació Catalana de Pitch
& Putt, va tenir lloc el passat cap de
setmana. Entre totes les divisions i
zones, es va jugar a nou seus dife-
rents d’arreu de Catalunya i van
participar-hi més de 1.200 jugadors
i jugadores.

Els equips de la màxima catego-
ria van jugar al Pitch & Putt Hcp1, a
Sant Vicenç de Montalt i Sant An-
dreu de Llavaneres. La prova la va
guanyar l’equip local, el HCP1 Joye-
ria Agustín, amb un gran resultat de
17 cops sota par, seguits de l’equip
del P&P Gualta amb 14 cops sota
par. En tercera posició, va quedar
l’equip del P&P Can Rafel amb 11 so-
ta par. Així doncs, encapçala la clas-
sificació general, l’equip del P&P
Franciac amb 364 punts, seguit de
l’equip Sant Cebrià Blanc amb 344 i
el P&P Gualta amb 324. Quan falta
només una prova, aquests tres
equips són els que tenen més possi-
bilitats, ja que depenen d’ells ma-
teixos,  per guanyar el títol, que es
decidirà al camp de Portal del Roc
de Vilanova i la Geltrú. 

Fernando Cano, el millor
El millor jugador individual de la

prova va ser Fernando Cano (P&P
Gualta), que va fer 49 cops. Cano
serà un dels tres integrants de la
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Selecció Catalana a la Copa del Món
que es jugarà a Irlanda a finals d’a-
gost. 

En segona posició  va quedar el
jugador de l’equip local Marc Pérez,
que fa va fer 50 cops. Empatats a la
tercera posició i amb un cop més
van quedar vuit jugadors: Rafael
Ros (P&P Montjuïc), Joan Martí
(P&P Sant Cebrià), Rafael Ramos
(P&P Hcp1), Antonio Jiménez (P&P
Roc3), Emilio Villodres (P&P Papa-
lús), Jordi Niñerola (P&P Vallroma-
nes), Josep Martínez (P&P Gualta) i
Jordi Planas (P&P Can Rafel).

Pel que fa a les parelles, la millor
va ser la parella local Torrus-Redon-
do que van fer 46 cops. En segon
lloc va quedar la parella del P&P
Can Rafel, Alcaraz-Penelva amb un
cop més i en tercera posició i 48
cops,  les parelles Ruiz-Garcia (P&P
Papalús), Moscatel-Moreno (P&P
Lleida), Poch -Méndez (P&P Fran-
ciac) i Corral-Posilio (P&P Badalo-
na).

Les altres divisions
A la resta de divisions, lideren la

taula, provisionalment i a falta de

www.ufec.cat

PENTATLÓ MODERN
Bon paper dels
pentatletes catalans
en el campionat
d’Europa juvenil
Els pentatletes catalans van
tenir una bona actuació en el
Campionat d’Europa juvenil,
celebrat a Sofia del 19 al 23
de juliol. Marta Garcia-Miguel
va acabar sisena i Laia
Garcés, en el seu primer any
de la categoria, va
aconseguir la 34a posició
d’un total de 45 participants.
A la classificació masculina,
Julià Gotzens va aconseguir
la 40a posició d’un total de
50 pentatletes.

JUDO
Finalitza el campus
d’estiu de Vilanova i
la Geltrú
La 8a edició del campus
d’estiu de Vilanova i la Geltrú,
organitzat pel Judo Vilanova,
va finalitzar dimecres passat
després d’un mes d’intensa
activitat dirigida a les
categories aleví, benjamí,
infantil i cadet. L’objectiu
d’aquest campus era iniciar
en l’esport als més petits
combinant-ho amb jocs i
activitats culturals, i afegint,
en les categories superiors,
tecnificació i preparació
física.

BREUS

PILOTA

❖ Les instal•lacions de Bac de Roda
acullen, aquest cap de setmana, el
quart Memorial Agustín García –
Màster del Frontennis Català. Es
tracta de l’última competició de la
Federació Catalana de Pilota per
aquesta temporada, on es disputa-
ran el títol els vuit millors saguers i
davanters que han participat en els
vuit opens de frontennis de la tem-
porada 

Els vuit millors saguers han estat:
Alberto Gargallo, Bernat Ortega,
Andrés Gago, Javier Vázquez, Anto-
ni González, Mario Cañada, Javier
Carricondo i Jordi Campoy; mentre

La federació catalana tanca la temporada amb el
memorial Agustín García de frontennis

HALTEROFÍLIA

La selecció catalana s’imposa en el trofeu
internacional Ciutat de Barcelona

El P&P Franciac lidera el campionat de Catalunya
per equips quan falta una prova
L’equip del Hcp 1 va guanyar, a casa, la cinquena prova de la competició 

El P&P Franciac depèn d’ell mateix per proclamar-se campió català per equips

dues proves, els equips de: Serra-
llonga (P&P Platja d’Aro) a 2ona di-
visió Est, P&P Lleida Araconsa a
2ona Oest, P&P Vallromanes B a
3era divisió Est i Montgros-Sant Jau-
me a 3era Oest. I a la 4 divisió, P&P
Platja d’Aro Swingtònic a zona Nord,
Cantera Badalona a centre G-1, Ou-
tlets Fora Límits a centre G-2 i P&P
Bonmont a zona Sud.

La propera prova se celebrarà els
dies 8 i 9 de setembre a les seus de
Castelló, La Figuerola, Franciac,
Graiera, Platja d’Aro, Roc3, La Garri-
ga i l’Ampolla.

que els vuit millors davanters han
estat: Victor Mariscal, Juan Manuel
Gargallo, Alberto Carricondo, Xavier
Dalmases, Daniel Mendoza, David

Illa, Alex Navarro i Raul Carricondo.
S’aprofitarà la jornada per fer el

lliurament de premis dels diferents
campionats de la temporada.

Maurizio Bombaci, amb un total
de 265 kg i 353,06 punts. 
En el Ciutat de Barcelona d'en-
guany hi van participar per pri-
mera vegada atletes femenines.
Entre les noies, l'actuació més
destacada va ser la de Noelia
Caballero. La catalana, que
aquest any ja ha pujat al podi en
els Campionats d'Espanya júnior
i absolut, va aixecar un total de
128 kg, arribant als 180,21 punts.
UFECtv n’oferirà properament
un reportatge al seu web
(www.ufec.tv).

❖ La selecció catalana s'ha pro-
clamat, aquest passat cap de
setmana, campiona del 18è Tro-
feu Internacional Ciutat de Bar-
celona d’halterofília. Els aixeca-
dors catalans, amb un total de
2.033,65 punts, es van imposar a
Itàlia, que va acabar amb
1.738,61 punts. Així, Catalunya
recupera el Ciutat de Barcelona,
que en l'anterior edició, disputa-
da fa dos anys, va perdre contra
Bulgària. 
El resultat ha estat clar a favor
dels catalans, tot i que la millor
marca  la va aconseguir l'italià


