
PITCH & PUTT

❖ L’última prova de l’Interclubs Feme-
ní 2012, la competició per equips de
dones més important del pitch & putt
català, es va celebrar diumenge passat
al Pitch & Putt Hcp1, a Sant Vicenç de
Montalt i Sant Andreu de Llavaneres,
amb 134 jugadores de 23 equips d’a-
rreu de Catalunya. 

L’equip guanyador en categoria es-
cratx va ser el Vallromanes, seguit del
Franciac Blau i el P&P Lleida femení.
Pel que fa a la categoria handicap el
guanyador de la prova va ser el Fran-
ciac Blau, seguit del Roc 3, i en tercera
posició el Can Cuyàs Vermell.

A la classificació final de l’Interclubs
Femení ACPP 2012, el  Vallromanes es
va proclamar campió amb 590 punts,
seguit del Franciac Blau amb 570 i del
P&P Lleida femení amb 540. 

En la categoria handicap l’equip
guanyador d’aquesta edició va ser el
Can Cuyàs Vermell amb 514 punts, se-
guit del Vendrell Ladies amb 484 i amb
449 punts el Franciac Blau.

El Vallromanes guanya l’Interclubs Femení
2012, davant de 23 equips d’arreu de Catalunya
La competició es va celebrar a Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres

El Pitch & Putt Hcp1 va ser l’escenari de l’última prova de l’Interclubs Femení.
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Les millors parelles van ser Laura
Desoi i Patricia Maurey (P&P Franciac) i
Marilyn Holmes i Rosa Ma Miranda
(P&P Vallromanes), amb 48 cops. Ter-
ceres i amb 49 cops van finalitzar Abby

Nacshon i l’actual campiona de Cata-
lunya femenina, Marta Cucurull (P&P
Lleida), empatades amb la parella Gar-
cía-González (P&P Vallromanes).

El millor resultat handicap per la pa-

rella Desoi-Maurey amb 46 cops, els
mateixos que Mercè Grau i Olga Casti-
llo (P&P Roc3). Amb un cop més i  ter-
ceres, Navas-Robledo (P&P Franciac) i
les locals Saquero-Torres, amb 47 cops.

www.ufec.cat

GIMNÀSTICA

❖ Seyssinet Pariset, a Rhône Alpes
(França) va acollir l’encontre inter-
nacional ‘Els 4 Motors d’Europa’,
que se celebra anualment entre les
seleccions de 4 regions d’Europa:
Baden-Württemberg (Alemanya),
Lombardia (Itàlia), Rhône-Alpes
(França) i Catalunya. Catalunya es
va proclamar campiona absoluta.
Per especialitats, les seleccions ca-
talanes d’artística masculina, artís-
tica femenina i trampolí van ser
primeres, i les de rítmica i gimnàs-
tica aeròbica, segones. La compo-
sició de les seleccions va estar for-
mada per Carla Fernandez, Laura
Gamell, Paula Raya, Claudia Tomeo
i Eliany Varela en artística femeni-
na; Jeroni Casassas, Javier Hinojo-
sa, Joel Plata, Edgar Sapiña i Kevin
Traid en artística masculina; Mila-
gros Escobosa, Adelina Fominykh,
Ivette Gonzalez, Andrea Henriquez,
Irene Ramirez i Gemma Oliver en
rítmica; Anais Cuerva, Cristina
Masfredt, Marc Torras i David Vega

a trampolí i Adso Romero, Anna
Serra, Mireia Serra i Daniel Roig a
aeròbica. Impulsat des de la Secre-
taria General de l'Esport de la Ge-
neralitat de Catalunya, ‘Els 4 Mo-
tors d'Europa’ es van iniciar el 1991
i el primer encontre va ser a Vila-
nova i la Geltrú, organitzat per la
Federació Catalana de Gimnàstica i
durant aquests anys s’ha anat cele-
brant rotativament entre els països
participants.

Catalunya s’adjudica l’encontre
Els 4 Motors d’Europa

TIR AMB ARC

Terrassa i Torrefarrera van acollir la
4a jornada de la Lliga Catalana.

❖ Amb un brillant participació en el
Trofeu Ciutat de Terrassa i a Torrefarre-
ra es va celebrar la 4a jornada de la Lli-
ga Catalana. En arc recorbat sènior
masculí el guanyador va ser Lluis Culi,
seguit de Joan Alcoverro i Raúl Quilez.
En dones, Julia Piquer va ser primera i
Gabriela Chihan segona. En veterans,
Gerardo Garcia es va imposar a Boni
Gómez i JL Amador. Entre els júniors va
dominar MA Pifarre, Marc Soler va ser
segon i Erfan Ribas, tercer. Anna Ca-
rrasquer va ser la guanyadora júnior
contra Ada Fuentes. En cadet femení
Elena Gómez es va endur la victòria, i
Aleix Vidal guanyador en nois, seguit
de Jordi Cubiró i d’Arnau Bonet. En in-
fantil masculí, Arnau Peña va ser el do-
minador i Jaume Abayà segon. En fe-
mení, Adriana Plana va ser primera,
Laia Marimon, segona i Alba Ubach,
tercera. Maria Pitarch es va imposar en
aleví femení, seguida d’Anabel Herrar i
Josep Marimon, en benjamí. En esqui-
rols guanyà Daniel Rubio. En arc com-
post sènior masculí Antonio M Garcia
primer, amb Toni Alvarez i Martín Re-

bollo completant el podi. En dones, Ele-
na Garcia va guanyar. En veterans, Ma-
tilde Teruel guanya en dones i Josep
Blanch en homes. En infantil Ramon
Raluy va ser el vençedor. Aaron Cuevas
va ser primer en arc tradicional esqui-
rol, Toni Vera en sènior i Albert Guardia
en arc nu cadet. Fca Chuecos es va im-
posar en sènior femení, seguida de Ma-
ria Cortes i Mari Luz Camarasa, i Jordi
Albornà, Juan P Serrano i Xavier Riba-
tallada els tres primers en masculí. Jo-
sefina Pacheco i Toni Porras van guan-
yar en veterans i Simón Maroto i Mont-
serrat Batalla en arc estàndard. 

Celebrada la 4a jornada de la Lliga
Catalana a l’aire lliure

UFECTV

Properes emissions
• El Trofeu Ciutat de
Barcelona de bàsquet en
cadira de rodes

• La segona prova del
Campionat de Catalunya de
vòlei platja

• El Campionat de Catalunya
sub-15 de tennis

• Sònia Franquet, tiradora
olímpica catalana que
participarà als Jocs Olímpics
de Londres 2012

ESQUÍ NÀUTIC

Actuació destacada
dels esquiadors
catalans a la Copa
Meuzac
La localitat francesa de
Meuzac va acollir, el cap de
setmana passat, el Campionat
Internacional ‘Coupe Meuzac’,
on hi van participar quatre
esquiadors catalans. Àlvar i
Lluís Noguera, Marcel Pintó i
Claudi Quera, tots quatre del
programa d’Alt Rendiment de
Catalunya (ARC) van finalitzar
aquesta competició
internacional amb una
actuació destacada. 

AUTOMOBILISME

El circuit de Calafat
acull una altra prova
del campionat de
Catalunya de
velocitat
El circuit de Calafat acull,
demà, una nova prova del
Campionat de Catalunya de
velocitat, on hi prendran
part les categories de
turismes – iniciació –
clàssics, open fórmula –
fórmula mix i ecosèries. 
Com cada any, s’espera un
bon espectacle a la pista,
que començarà a les 9.30 h
amb els primers
entrenaments oficials i
s’acabarà a les 17.30 h amb
l’última de les curses. 

BREUS

La delegació catalana al complet
celebrant la victòria.


