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El P&P Badalona, més a prop del títol

E
l 23 i 24 de maig es va 
disputar la 6a i penúlti-
ma prova del Campionat 
de Catalunya per Equips 
de Pitch & Putt a les 

seus de Vallromanes, Mas Pagès 
(Sant Esteve de Guialbes), El Va-
llès (Terrassa), Tennis Mora (Sant 
Andreu de Llavaneres), Cambrils, 
Mas Nou (Platja d’Aro), Badalona, 
Canal Olímpic (Castelldefels), i 
bonÀrea (Guissona).

Els equips de la màxima cate-
goria van jugar al P&P Vallromanes, 
on els millors jugadors de la prova 
van ser el local Jordi Saborit, Paco 
Salido (Portal del Roc) i Manuel 
Amor (P&P Badalona), que van fer 
49 cops. La millor parella va ser 
la del P&P Sant Cebrià Jose Isidro 
Serra i Jordi Clotet que van fer un 
gran resultat de 46 cops, un total 
de 10 forats en 3 cops i 8 forats en 
2. L’equip guanyador de la prova va 
ser Vallromanes A amb 203 cops, 
els mateixos que el P&P Badalona 

que va quedar en segona posició i 
en tercera posició, amb 209 cops, va 
quedar l’equip Team Hcp 1.

 Pel que fa a la classificació ge-
neral està encapçalada pel P&P Ba-
dalona Castell de Godmar amb 506 
punts, seguit de Franciac amb 444 
i en tercera posició Xerinola Tennis 
Mora amb 394. 

La propera prova serà la última 
d’aquest any 2015 i es jugaran els 
dies 20 i 21 de juny a Mas Gurum-
bau, a Teià, l’Ampolla, Badalona, Sant 
Jaume, Papalús, Can Cuyàs, Can Ra-
fel i Lleida. Al finalitzar el campionat 
es farà l’entrega de trofeus als equips 
guanyadors a cada una de les seus 
on es celebra la prova. n

PITCH & PUTT

jUdo

La ciutat de Jaca va acollir, el 
cap de setmana del 9 i 10 de 
maig, la disputa del Campionat 
d’Espanya Infantil i Cadet. En la 
jornada de dissabte el cadets 
catalans van aconseguir dos 
ors, un argent i nou bronzes. 
Les medalles d’or van ser per 
a Marina Garriga (-40) i Marta 
Anton (+70); l’argent per a Illia 
Khabuliani (-81); i els bornzes 
per a Nerea Gonzalez-Elipe (-
40), Mireia La Puer ta (-44), 
Patricia Torres (-57), Aleix Soler 
(-46), Ivan Jimenez (-60), Javier 
Cabello (-66), Emanuel Toscano 
(-81), Pol Menchaca (-81) i Jorge 

Resultats catalans als 
Campionat d’Espanya

Gallego (+90).
Diumenge va ser el torn per als in-
fantils, on els nostres van aconse-
guir nou medalles, dues d’or, dues 
d’argent i 5 de bronze. Els meda-
llistes catalans infantils van ser 
els ors de Ai Tsunoda (+63) i Marc 
Garcia (-60); els argents de Jordi 
Acedo (-50) i Pau Casado (-55); i 
els bronzes de Noelia Jardo (-36), 
Jana Cid (-36), Àngels Rodríguez 
(-52),  Arnau Heredia (-66) i Ricard 
Muñoz (+66).
Per equips la selecció catalana va 
quedar tercera en categoria cadet 
femenina i segona en la categoria 
infantil masculina.

Aquest diumenge dia 31 de maig, 
es disputarà a Salomó (Tarra-
gonès), la 21a edició del Campio-
nat de Catalunya de Clubs de bitlles 
catalanes, amb la participació dels 
dos primers classificats dels set 
grups de Lliga Catalana més el club 
organitzador, la secció de bitlles de 
la Societat Cultural Salamonenca.
La competició tindrà lloc a partir de 
les 10 h del matí, a les pistes del 
camp de futbol de Salomó, amb els 
15 equips participants, que dispu-
taran dues partides, classificant-se 
els cinc millors per la gran final. El 
C.B. la Galera defensarà el títol de 

Salomó acull el Campionat de Catalunya de Clubs

campió aconseguit a Castellar del Va-
llès (Vallès Occidental), la temporada 
passada
La Federació Catalana de Bit-
lles i Bowling ha confiat de nou 
l’organització d’un gran campionat 

a la S.C. Salamonenca, que compte 
amb tot el suport de l’Ajuntament de 
Salomó i que ja va demostrar l’any 
2012 la seva capacitat d’organització 
fent-se càrrec del Campionat de Cata-
lunya Individual.

bITlles CaTalanes
moToCIClIsme

La FCM prepara un nou test de 
Velocitat per demà al Circuit de 
Calafat. Es pretén convocar a 
totes les categories del CMV 
(Copa Rieju, Copa Hondal CB-
R250R, Junior Series, Open 600 
i Open 1000), a pràcticament 
totes les categories de PromoVe-
locitat (PromoCat 1 i 2) i també a 
tots els pilots del Trofeu Català 
de Clàssiques Asfalt. Es tracta 

Test de Velocitat 
al Circuit  
de Calafat

UFeCTv (www.UFeC.Tv) Programació
Nous vídeos disponibles: el Torneig Internacional Ciutat de Barcelona d’halterofília, el Compak Sporting de caça, la Final 
Four cadet, femenina i open de futbol americà, la Rogaine Port del Comte de curses d’orientació i el Campionat de Catalunya 
contrarellotge individual d’El Morell. Properes emissions: el Campionat de Catalunya d’estiu de salvament, els Jocs Catalans 
d’esport adaptat, el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de vòlei platja, el Campionat de Catalunya de físic-culturisme 
i el Campionat de Catalunya d’imatge submarina.

d’una oportunitat única que per-
metrà que els pilots agafin encara 
més confiança i hores de rodatge 
de cara a les properes curses de 
la temporada.
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