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n El cap de setmana passat
es van celebrar la 4a i 5a
prova del Rànquing PING
FCPP 2015
als camps
d’Andorra
del Torrent-
Xixerella i
al d’Ordino.

Alaprova
del Torrent-
Xixerella, el
guanyador
va ser Jau-
me Vidal
del P&P
Mas Gu-
rumbau, se-
guit de Vi-
cenç Lloret,
Marc Lloret
iXavierPonsdomènech.La
guanyadora femenina va
ser Glòria Ruiz del P&P El
Vallès i el millor resultat

sènior el van fer el jugador
local Toni Armengol i Lluís
Grifé del P&P Can Rafel.

El guanyador d’Ordino
va ser el jugador local Gon-
zalo Mendoza, seguit d’Èric
Puig del P&P Franciac. El

millor resultat femení el va
fer la jugadora del P&P Lle-
ida Abby Nachshon i el mi-

llor resultat
sènior va
ser per a Pa-
co Arévalo
del P&P
Can Rafel.

Després
d’aquestes
dues jorna-
des del Ràn-
quing, la
classifica-
ció acumu-
lada és lide-
rada per
Enric Sanz,
seguit de
Jordi Pla-

nas i Gonzalo Mendoza. En
categoria femenina lidera
la classificació Abby Nach-
shon H

SALVAMENT I SOCORRISME

5 medalles al Campionat d’Espanya de platja
n Aquest cap de setmana la
platja de Vilaseca va acollir
el Campionat d’Espanya de
platja per a les categories
júnior i juvenil . El Club Na-
tació Banyoles hi va despla-
çar un total de 8 nedadors:
Martí Carol, Àlex Garcia,
Anna Puigvert, Sílvia Orri-
ols, Clàudia Vila, Clàudia
Castañer, Marc Palmada i
Idoia Martí.

El títol de campiona d’Es-
panya va ser per a la júnior
Idoia Martí en la prova de
nedar. El bronze va ser per
a Sílvia Orriols en la matei-
xa prova, però en categoria
juvenil. Als relleus, Clàu-
dia Castañer, Clàudia Vila,
Anna Puigvert i Sílvia Or-
riols van formar equip en
categoria júnior i juntes es
van penjar tres medalles.

Van obtenir el títol de cam-
piones d’Espanya en salva-
ment amb tub rescat i van
penjar-se dos bronzes més
en ‘oceanwoman’ i sprint
platja.

A banda de les medalles
aconseguides, també es van
obtenir bons resultats com
la 6a posició d’Anna Puig-
vert en banderes, Clàudia
Castañer 8a en nedar surf i

4a en rescat amb taula,
Clàudia Vila també finalis-
ta en nedar surf i rescat
amb taula. En nois, Martí
Carol va ser finalista en ne-
dar surf i juntament amb
Àlex Garcia i Marc Palma-
da van arribar a les semifi-
nals de rescat amb taula. Al
relleu de rescat amb taula,
Martí Carol i Marc Palma-
da van acabar 8ns H

PITCH & PUTT

Vidal i Mendoza guanyen les
proves del Rànquing PING

Els propers 5 i 6 de setembre
se celebrarà el 30è Open
Internacional de Vic – 11è
Adaptat, al Pavelló Municipal
d’Esports “Castell d’en Planes”

de Vic; prova oberta a tots els
clubs, jugadors i jugadores,
amb independència de la seva
edat i categoria. Es disputen
un total de 8 proves A i 8

proves B en Absolut masculí i
femení, Adaptat peu i cadira,
Open català masculí, Infantil
masculí, Aleví femení i Benjamí
masculí H

TENNIS TAULA

El 30è aniversari de l’Open de Vic, els dies 5 i 6 de setembre

El CC Montmell organitza demà
dues proves ciclistes per a
Màsters i Cadets, amb un
recorregut de carretera que
sortirà de Sant Feliu de Pallerols,
per continuar a Sant Esteve d’en
Bas, les Preses, la Pinya, Olot,
Sant Joan les Fonts, Castellfollit
de la Roca, Sant Jaume de Llierca,
Argelaguer, Tortella, Montagut,
Sant Joan les Fonts, Olot, la Pinya,
el Mallol, Sant Esteve d’en Bas i
Sant Feliu de Pallerols, amb un
total de 82 km H

CICLISME

Tot a punt per al Gran Premi
Sant Feliu de Pallerols

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

El cap de setmana passat
es va disputar l’onzena
edició del Campionat
d’Espanya en cadira de
rodes a Alcobendas. El
campionat ha tingut un
gran èxit de públic durant
els dos dies de competició
on els clubs catalans han
estat els grans
dominadors: el CDM San
Rafael es va proclamar
campió i l’ADB Barberà,
subcampió d’Espanya H

HOQUEI C. RODES

El CDM San Rafael,
campió d’Espanya

Miquel Ojeda ha estat proclamat de nou
president de la Federació Catalana d’Esgrima
(FCE) per als pròxims quatre anys.

La candidatura que encapçalava Ojeda va ser
l’única presentada i va comptar amb un suport
d’avals majoritari. La nova junta directiva està
integrada per membres representatius d’un
gran nombre de les sales d’armes catalanes.
Ojeda vol estendre la pràctica de l’esgrima per
tot el territori català, reforçant el paper dels
clubs afiliats a la Federació, i incrementar els
recursos propis per tal de millorar els resultats
esportius H

ESGRIMA

Miquel Ojeda, reelegit president
de la Federació Catalana

El proper cap de setmana, dies 25 i 26 de Juliol,
el Reial Club Marítim de Barcelona serà
l’escenari de la primera edició de l’Open
Internacional de Rem de Mar a les aigües de la
costa de Barcelona, amb un total de 83
participants de 18 clubs.

Esportistes vinguts des d’Itàlia, Suïssa, França,
Suècia, Alemanya i Canadà competiran amb els
equips andalusos, valencians, del País Basc i de
Catalunya inscrits en les diferents modalitats del
programa: 1X (Individual), 2X (Doble) i 4+ (4
vogadors + timoner) per aconseguir la primera
posició H

REM

En marxa la 1a edició de l’Open
Internacional de Rem de Mar


