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Àmplia representació catalana a l’Europeu individual

E
l 2n European Stroke-
play Championship, el 
Campionat d’Europa 
individual que es juga 
cada quatre anys, es 

va celebrar els passats 22 i 23 
d’agost al Pitch & Putt d’Orvelte 
(Holanda), amb la participació 
de jugadors d’Irlanda, Holanda, 
Regne Unit, Noruega, Galícia, 
França, País Basc i Catalunya.

Finalitzada la segona volta 
d’un total de tres, Rolf Kwant i 
Liam O’Donovan estaven empa-
tats a 15 cops sota par. Pel que 
fa als catalans els millors clas-
sificats eren Fidel Soler, Sergi 
Arisa i Ivan Ponsdomenech, que 
mantenien un acumulat d’1 cop 
sota par.

En l’última volta i a falta de 5 
forats semblava que s’enduria 
el campionat John Cahill, que 
anava 4 cops sota par de la vol-
ta. Però Liam O’Donovan, que 
anava 1 cop sobre par, qui va 
capgirar la classificació, adjudi-
cant-se així el triomf.

D’aquesta manera s’imposava 
Liam O’Donovan amb un acumu-
lat de 19 cops sota par, seguit per 
John Cahill amb 18 cops sota par, 
i John Crangle amb 17 cops sota 
par, tots tres jugadors irlandesos. 
El millor català va ser Javier Game-
ro, 23è amb 2 cops sota par.

La classificació femenina la va 
liderar Esther de Schiffart, seguida 
de la catalana Marta Farrés i de la 

també holandesa Suzanne Bosch. 
En categoria juvenil va guanyar Mi-
chel van Zijl, seguit dels catalans 
Ivan Ponsdomenech i Carla Puig.

Els altres jugadors catalans que 
van participar a l’europeu van ser 
Xavier Ponsdomenech, Ángel Na-
varro, Eric Puig, John Frederick 
Evans, Raul Fernandez, Jose Luis 
Marchante, Amadeu Puig, Josep 
Masferrer i Jordi Clotet. n

Els jugadors catalans que van participar a l’Europeu

PITCH & PUTT

UFEC

U n a  v e g a -
da tancat el 
te rmin i  de 
presentació 
d’obres per 
al 5è Concurs 
Internacio-
nal d’Humor 
Gràfic Espor-
tiu, organitzat 
per la Unió de 
Federacions 
Espor t ives 
de Catalun-
ya conjunta-
ment amb la 
Fundació Bar-
celona Olím-
pica, s’han 
rebut un total de 342 obres de 
48 països diferents. 
S’hi han inscrit 205 partici-
pants, alguns d’ells presentant 
dues obres, el màxim que es 
podia presentar per concur-
sant. El país que més obres 
ha presentat és Brasil, amb un 
total de 16, seguit de Turquia i 

Més de 300 obres de 48 
països diferents presentades 
al 5è Concurs Internacional 
d’Humor Gràfic Esportiu

d’Espanya amb 
14 cadascun (8 
d’elles de Cata-
lunya), i de Ro-
mania, Rússia 
i Ucraïna, amb 
11. També han 
ar r ibat obres 
d’altres països 
europeus, com 
Alemanya, Bèl-
gica, França o 
Itàlia, així com 
de la resta del 
món, com Argen-
tina, Iran, Índia o 
Mèxic.
Aquest concurs 
té com a objec-

tiu divulgar i fomentar l’acudit o 
tira gràfica com a expressió sin-
gular del dibuix esportiu humo-
rístic i està dotat d’un premi de 
1.500 euros i dos accèssits de 
1.000 euros. Els guanyadors es 
coneixeran el proper mes de se-
tembre quan tindrà lloc la reunió 
del jurat.

Després de disputar-se les 
semifinals el cap de setma-
na passat, el Folgueroles i 
el Suburense seran els dos 
equips que juguin la final de 
la Copa Catalunya Amateur 
que tindrà lloc aquest diu-
menge a Vilassar de Mar.
El Fogueroles CF és l’equip 
revelació de la competició. 
Guanyador de la lliga de 
Quarta Catalana la tempo-
rada passada, ha superat 
totes les eliminatòries de la 
Copa Catalunya Amateur. En les 
semifinals davant l’Abadassenc, 

El Folgueroles i el Suburense, finalistes de la Copa Catalunya Amateur

el conjunt osonenc es va imposar 
per 1-0 en un Municipal de Folgue-
roles ple a vessar, amb gol de Mar-

tí Vioque.
Pel que fa a l’altre semifinal, 
disputada a Sitges, el partit va 
ser més igualat. El Vilaseca 
CF es posava per davant en el 
marcador en dues ocasions 
amb gols d’Antonio Ortiz pri-
mer, i d’Oscar Valerio després. 
Però el CF Suburense va acon-
seguir empatar en totes dues 
ocasions amb els gols de Mar-
cos Garcia i Eduardo Díaz. Ja 
als penals, l’equip local va es-

tar més encertant al no fallar cap 
llançament, aconseguint d’aquesta 
manera el passi a la final.

FUTBOL CICLISME

La clàssica cursa Ripoll – Vall-
ter 2000 decidirà, enguany, els 
nous campions de Catalunya de 
ciclisme de muntanya en totes 
les seves categories. La prova 
tindrà lloc demà amb sortida a 
les 16 h des de Ripoll, i amb un 
recorregut de 50 km. També hi 
haurà un recorregut més curt per 
a algunes categories. També es 
disputarà el Memorial Fermí Pu-
jol per recordar, un any més, un 
dels presidents que va tenir el 
Club Ciclista Ripoll.

Vallter 2000 proclamarà els  
campions de Catalunya de muntanya

UFEC UFECXics, tota l’oferta esportiva per als més petits
La Unió de Federacions Esportives ofereix una sèrie de reportatges amb l’objectiu 
de donar a conèixer tota l’oferta esportiva a Catalunya per als més petits a través de 
l’espai UFECXics. Podeu trobar aquests reportatges al canal UFECXics de Youtube 
(www.youtube.com/ufecxics).
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‘PITCH-AND-PUTT’

❖ El  2n European Strokeplay
Championship, el Campionat d’Eu-
ropa individual que es juga cada
quatre anys, es va celebrar els
passats 22 i 23 d’agost al Pitch &
Putt d’Orvelte (Holanda), amb la
participació de jugadors d’Irlanda,
Holanda, Regne Unit, Noruega, Ga-
lícia, França, País Basc i Catalunya.

Finalitzada la segona volta d’un
total de tres, Rolf Kwant i Liam
O’Donovan estaven empatats a 15
cops sota par. Pel que fa als cata-
lans els millors classificats eren Fi-
del Soler, Sergi Arisa i Ivan Pons-
domenech, que mantenien un acu-
mulat d’1 cop sota par.

En l’última volta i a falta de 5
forats semblava que s’enduria el
campionat John Cahill, que anava
4 cops sota par de la volta. Però
Liam O’Donovan, que anava 1 cop
sobre par, qui va capgirar la classi-
f icació,  adjudicant-se així  el
triomf.

D’aquesta manera s’imposava
Liam O’Donovan amb un acumulat
de 19 cops sota par, seguit per
John Cahill amb 18 cops sota par, i
John Crangle amb 17 cops sota par,
tots tres jugadors irlandesos. El
millor català va ser Javier Gamero,
23è amb 2 cops sota par.

Àmplia representació catalana a l’europeu individual

Els jugadors catalans que van participar a l’Europeu.
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La classificació femenina la va
liderar Esther de Schiffart, segui-
da de la catalana Marta Farrés i de
la també holandesa Suzanne
Bosch. En categoria juvenil  va

guanyar Michel van Zijl, seguit dels
catalans Ivan Ponsdomenech i Car-
la Puig.

Els altres jugadors catalans que
van participar a l’europeu van ser

Xavier Ponsdomenech, Ángel Na-
varro, Eric Puig, John Frederick
Evans, Raul Fernandez, Jose Luis
Marchante, Amadeu Puig, Josep
Masferrer i Jordi Clotet.

www.ufec.cat

FUTBOL

❖ Sant Pol de Mar va aco-
llir, la setmana passada,
l’organització de la XIP In-
ternational Cup 2015.
Aquest torneig de futbol
juvenil va comptar amb la
participació del RCD Es-
panyol, que va ser el cam-
pió, i del Futbol Club Bar-
celona, la Damm, la UE
Cornellà i l’ATC Sant Pol. A més,
també va reunir equips d’altres
països com el Willem II (Holanda),
el Girondins de Bordeus  (França) i
el Seiwa Gakuen (Japó).

A la final, l’Espanyol va supe-
rar per 0-2 un Futbol Club Barce-
lona molt entregat, mentre que el
Cornellà es va adjudicar la tercera
plaça del torneig al vèncer la
Damm a la tanda de penals (4-5).

L’acte d’entrega de trofeus va
comptar amb la presència del di-

putat d’Esports de la Diputació
de Barcelona, Josep Salom; de
l’alcaldessa de Sant Pol de Mar,
Montserrat Garrido; del regidor
d’Esports de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar, Xavier Catari-
neu; i del director de la XIP Inter-
national Cup, Cosimo Concilio. La
XIP International Cup va revalidar
el seu èxit dins del calendari es-
portiu català i es va consolidar
com la referència esportiva del
futbol juvenil a l’estiu.

La XIP International Cup
revalida el seu èxit

UFEC

❖ Una vegada tancat el termini de
presentació d’obres per al 5è Con-
curs Internacional d’Humor Gràfic
Esportiu, organitzat per la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya
conjuntament amb la Fundació Bar-
celona Olímpica, s’han rebut un total
de 342 obres de 48 països diferents. 

S'hi han inscrit 205 participants,
alguns d’ells presentant dues obres,
el màxim que es podia presentar per
concursant. El país que més obres ha
presentat és Brasil, amb un total de
16, seguit de Turquia i d’Espanya
amb 14 cadascun (8 d’elles de Cata-
lunya), i de Romania, Rússia i Ucraï-
na, amb 11. També han arribat obres
d’altres països europeus, com Ale-
manya, Bèlgica, França o Itàlia, així
com de la resta del món, com Argen-
tina, Iran, Índia o Mèxic.

Aquest concurs té com a objectiu
divulgar i fomentar l’acudit o tira

gràfica com a expressió singular del
dibuix esportiu humorístic i està do-
tat d’un premi de 1.500 euros i dos
accèssits de 1.000 euros. Els guanya-
dors es coneixeran el proper mes de
setembre quan tindrà lloc la reunió
del jurat.

Més de 300 obres de 48 estats
diferents presentades en el 5è Concurs
Internacional d’Humor Gràfic Esportiu

UFECXics
UFECXics, tota
l’oferta esportiva
per als més petits
La Unió de Federacions
Esportives ofereix una sèrie
de reportatges amb
l’objectiu de donar a
conèixer tota l’oferta
esportiva a Catalunya per
als més petits a través de
l’espai UFECXics. Podeu
trobar aquests reportatges
al canal UFECXics de
Youtube
(www.youtube.com/ufecxics).

ESQUÍ NÀUTIC
Tot a punt per al
campionat de
Catalunya de
‘wake’ barca
La Federació Catalana
d’Esquí Nàutic, juntament
amb el Mosenpark i el Club
Nàutic Vic-Sau, organitzen,
demà, el Campionat de
Catalunya de Wake barca a
l’embassament de Sau en
les disciplines de
wakeboard, wakeskate i
wakesurf. Les categories
que hi prendran part són
boys, girls, júnior masculí,
júnior femení, open
masculí, open femení,
màster masculí i màster
femení. 

CICLISME
A Vallter 2000 es
decidiran els
campions de
Catalunya de
muntanya
La clàssica cursa Ripoll –
Vallter 2000 decidirà,
enguany, els nous campions
de Catalunya de ciclisme de
muntanya en totes les
seves categories. La prova
tindrà lloc demà amb
sortida a les 16 h des de
Ripoll, i amb un recorregut
de 50 km. També hi haurà
un recorregut més curt per
a algunes categories.
També es disputarà el
Memorial Fermí Pujol per
recordar, un any més, un
dels presidents que va tenir
el Club Ciclista Ripoll.
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