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n El Campionat d’Espanya
de Salts d’Obstacles de me-
nors, celebrat a València,
s’ha tancat
ambungran
resultat per
a la delega-
ciócatalana,
que ha ob-
tingut un to-
tal de quatre
medalles.

El nou
campió
d’Espanya
de la catego-
ria de juve-
nils és Sergi
Segura, amb
Cassiana,
que va rea-
litzar un
campionat molt regular. Ig-
nacio Martínez, amb Ulysse
de Carroil, va obtenir la pri-

mera posició en la categoria
d’Infantils. Per la seva ban-
da, Marina Gibert, muntant

StockdesRoches,vaobtenir
la segona posició en juve-
nils. El podi de la categoria

el va completar el conjunt
format per Irene Mayol i
Alex.

Per
equips,
l’equipcata-
là de l’Open
Sports
Club, for-
mat per
Carlota Mi-
ret amb Du-
blesse Van’t
Gestelhof,
Sira Martí-
nezambNa-
omi Imperi-
al, Maria
Curtichs
amb Elinck
i Maria Ca-
bré amb Ca-

rinus,vaimposar-sealares-
ta d’equips participants en
lacategoriadejuvenils H

PITCH & PUTT

Franciac guanya la Copa Catalunya-Trofeu Solius 2015
n Els dies 11 i 12 de juliol es
va jugar al P&P Portal del
Roc la 11a edició de la Copa
Catalunya – Trofeu Solius
2015, on van participar els 8
equips millor classificats
del Campionat de Catalu-
nya per Equips. Els partici-
pants van ser els equips de
Primera Divisió P&P Bada-
lona (campió 2014), Franci-
ac, Gualta Grup Escrivà In-
teriors, Xerinola Tennis
Mora, Can Rafel, La Tratto-
ria Lleida, Vallromanes A i
Team HCP 1.

Franciac es proclamava
campióguanyantCanRafel
5,5 a 3,5 punts. L’equip de
Franciac és la tercera vega-
da que guanya la Copa, que
també va guanyar el 2005 i
2011. Els jugadors compo-
nents de l’equip van ser: Al-

bert Massaguer (capità),
Josep Massaguer, Marc
Garcia, Jordi Salvà, Marçal
Moré, Amadeu Puig, Emili
Sanmartín, Joan Poch,
Eric Puig, Xavi Fontanet,

Oriol Mas, Martí Moreno i
Toni Garcia. En tercer lloc
va quedar Gualta Grup Es-
crivà Interiors que va gua-
nyar P&P Badalona per 5,5
a 3,5 H

HÍPICA

Catalunya tanca el Campionat
d’Espanya amb quatre medalles

Del 25 de juliol al 2 d’agost
tenen lloc els Special Olympics
World Games a Los Ángeles, la
trobada internacional més
important per als atletes de

Special Olympics. La ciutat
californiana acollirà més de
7.000 atletes de 177 països
diferents, i entre ells hi haurà
la participació catalana

(handbol i basquetbol) que
formarà part de la delegació
espanyola, formada per 77
esportistes, 22 entrenadors i 4
delegats H

DISCAPACITATS INTEL•LECTUALS

Special Olympics Catalunya, present a Los Ángeles

Demà se celebrarà la 20a edició del
Míting Ciutat de Mataró -
Memorial Teresa M. Roca i José A
Estivill a l’Estadi Municipal
d’Atletisme de Mataró, organitzat
pel Centre Atlètic Laietània amb la
col·laboració de l’Institut d’Esports
de l’Ajuntament de la ciutat, que
comptarà amb la realització
conjuntament del primer Míting
Promoció Open Salt amb Perxa on
es disputaran competicions de
perxa en les categories de
promoció H

ATLETISME

Tot a punt per al Míting
Ciutat de Mataró

La UFEC disposa d’un Blog
(www.ufecbloc.cat) amb
l’objectiu de promoure un estil
de vida saludable a través de
l’esport. En aquest, s’hi poden
descobrir les modalitats
esportives que es poden
practicar a Catalunya i consells
sobre salut i esport. Si vols
estar al dia dels últims apunts,
a la pàgina d’inici del blog pots
subscriure’t per rebre les
últimes novetats al teu mail H

UFEC

El Blog de la UFEC, per a
un estil de vida saludable
a través de l’esport

A l’octubre s’organitzarà la
primera Supercopa de
veterans d’hoquei patins.
Aquesta competició oficial
servirà per arrancar la
nova temporada de la
Lliga de veterans. Es
tractarà d’una final a
quatre en què el
guanyador s’endurà la
Supercopa cap a casa. Lloc
i data de competició estan
pendents de
confirmació H

HOQUEI PATINS

Primera Supercopa
de veterans

El 11è Campionat de Catalunya de Gossos de
Mostra d’enguany ha tingut molts al·licients. La
Federació Catalana de Caça i el Pòinter Club
Espanyol s’han unit per organitzar un cap de
setmana dedicat als gossos de caça. En la
categoria de Continentals, Albert Morchón va
aconseguir la primera posició amb Eol, seguit
per l’Elsa d’Emilio Soriano, Bosco conduït per
Jordi Ametller i Go de Mariola Rafart. Pel que fa
a la categoria de Britànics, Florenci Carnicer va
proclamar-se campió amb Rambla, seguit de
Cor i Hugo de Manuel Tejeira i Lot d’Agustín del
Rio H

CAÇA

Celebrat el Campionat de Catalunya
de Gossos de Mostra

D’avui a diumenge es disputa el 22è Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet
femení en cadira de rodes, ‘V Memorial Joan
Palau i Francàs’, al CEM de l’Espanya Industrial
(Carrer Muntades, 37) amb la participació de
dos equips masculins, els Leopard de Guyenne
Bordeaux i la selecció catalana, i un combinat All
Star femení d’Espanya. Aquesta tarda tindran
lloc els diferents entrenaments dels equips
participants i la reunió tècnica de la competició.
Diumenge al matí, a partir de les 12 h es
disputarà la gran final entre els dos millors
equips de la primera fase H

BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

Tot a punt per al 22è Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona


