
PITCH-AND-PUTT ANUNCIS OFICIALS

❖ Del 4 al 6  de setembre es va dis-
putar la 6a i última prova del Ràn-
quing PING – Federació Catalana de
Pitch & Putt al P&P Papalús (Lloret
de Mar). Hi van participar 152 juga-
dor/es i va estar organitzat per la Fe-
deració Catalana de Pitch & Putt.

El millor resultat de la prova el va
fer Jordi Saborit (P&P Vallromanes)
amb 7 cops sota par, seguit de Josep
Maria Vilatge (P&P Platja d’Aro) amb
48, i tres jugadors amb un cop més,
el local Martinez Mesa, Puig (P&P
Franciac) i Rodriguez (P&P Sant Ce-
brià). Pel que fa la categoria femeni-
na la millor va ser la jugadora local
Maria Encarnación Robledo amb el
par del camp.

Un cop finalitzada la 6a prova de

Eric Puig guanya el rànquing PING–FCPP 2015
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la 15a edició del Rànquing FCPP, en
què van participar 411 jugador/es en
una o més proves, es va proclamar
campió del Rànquing PING –FCPP
2015 Eric Puig, seguit de Jordi Planas
i Enric Sanz. Cal recordar que Puig,
gironí de 23 anys, és el campió de Ca-
talunya Absolut 2015, Campió de Ca-
talunya Matxplay FCPP 2012, campió
del Rànquing FCPP 2012 i es membre
de l’equip guanyador de la Copa Cata-
lunya – Trofeu Solius 2015, Franciac.

La guanyadora del Rànquing
PING –FCPP 2015 ha estat Abby
Nachshon (P&P Lleida), campiona
també de les edicions 2013, 2011,
2010 i 2008, seguida de Pilar Mon-
tero (P&P Vallromanes) i Marta Fa-
rrés (P&P Badalona).

www.ufec.cat
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CONVOCATÒRIA
ASSEMBLEA GENERAL

ORDINÀRIA

Es convoca Assemblea
General Ordinària:

Dia: 15 d’octubre de 2015.
Hora: 17,00 hores en

primera convocatòria i 17:30
hores del mateix dia, en
segona. 

Lloc: Seu de la FEDERACIÓ
CATALANA DE BALL ESPORTIU
(FCBE) C/ Viladomat nº 184-
186, Esc. A 1r 3ª, 08015
Barcelona

ORDRE DEL DIA

Primer.- Lectura de l’acta de
la darrera Assemblea.

Segon.- Informe del
President.

Tercer.- Memòria d'activitats
de l’exercici vençut 2014-
2015.

Quart.- Examen i aprovació,
si s'escau dels Reglaments
de Competició i annexos.

Cinquè.- Examen i
aprovació, si s’escau, de la
liquidació de l’exercici
econòmic vençut amb el
tancament de balanç i
compte de  resultats 

Sisè.- Pressupost de
l’exercici 2016-2017

Setè.- Aprovació si s’escau
de les quotes de les
llicències de la temporada
2016-2017.

Vuitè.- Aprovació si s’escau
del Calendari de
competicions i activitats de
la temporada 2016-2017.  

Novè.- Propostes de la Junta
Directiva (article 33.f) dels
Estatuts).

Desè.- Propostes dels Clubs
(article 33.g) dels Estatuts).

Onzè.- Precs i preguntes.

Barcelona, a 31 d’agost  de
2015.

El President
Sebastià Sendrós i Tolsau

POLIESPORTIU

❖ El passat cap de setmana es
van realitzar dos grans esdeveni-
ments Diputació de Barcelona en
suport a l'esport local català, el
BBVA Bàsquet Sant Julià de Vila-
torta i l'Open de Vic. 

El torneig Bàsquet Sant Julià
de Vilatorta està considerat com
el més gran d'Europa, amb una
participació de més de 200
equips i d'uns 2.200 jugadors i
jugadores, nacionals i estrangers,
de totes les categories. Consta
d'una triple vessant: bàsquet de
base, bàsquet d'elit (amb equips

ACB i universitats americanes) i
una important activitat de caire
social.

D’altra banda, el pavelló d'es-
ports Castell d'en Planes Vic va
acollir la 30a edició d'una de les
competicions de caràcter obert
de més prestigi a l'Estat espan-
yol, l'Open Internacional de Vic –
Gran Premi Diputació de Barcelo-
na de tennis de taula. El torneig
va reunir 300 palistes provinents
de diversos llocs del món, entre
els qual n'hi havia que practica-
ven esport adaptat.

BOWLING DE DEU

❖ Bons resultats dels catalans Alva-
ro-José Cardona i Ricardo Franco al
2n Open Sènior Dream-Bowl Palace,
que va tenir lloc del 30 d’agost al 6
de setembre a Unterföhring (Munic). 

Alvaro-José, del Club Bowling Bar-
celona, es va classificar en la 18a
plaça de la general, desprès d’acon-
seguir el pas a la final amb un total
de 1771 pals (221,38 de mitjana). Ri-
cardo Franco, del Joventut Al-vici

Bons resultats dels catalans a
l’Open Sènior Dream Bowl Palace

Aposta per l’esport a Osona

BC, es va classificar en 65a posició
amb 1489 pals (186,13 de mitjana).

Un total de 103 esportistes (82
homes i 21 dones) de 13 federacions
van prendre part a la competició
que organitza l’ISBT (International
Senior Bowling Tour); aquest ha es-
tat el 9è torneig del 2015, la darrera
competició tindrà lloc a Lomme
(França) del 30 de setembre al 4
d’octubre.


