
PITCH & PUTT

❖ La segona prova de l’Interclubs
femení es va celebrar dissabte pas-
sat als camps de Franciac, La Garri-
ga i El Vendrell, on hi van participar
30 equips i  180 jugadores.

A la zona Est el millor equip va
ser el Can Pascual Femení, que va
fer 1 cop sota par gràcies als bons
resultats de les parella Miguelez –
Bou i Robledo – Moré, que van fer
52 i 55 cops respectivament. En se-
gona posició va quedar l’equip local
Franciac Femení Blau amb 2 cops
sobre par. Pel que fa a la classifica-
ció general encapçala la llista Can
Pascual amb 180 punts, seguit de
Franciac Blau amb els mateixos
punts. Franciac Swing Factory lidera
la classificació handicap amb 180
punts.

Al P&P La Garriga van jugar els
equips de la zona Centre. La millor
parella va ser la formada per Caroli-

Olewer HCP1, Can Pascual i Portal del Roc lideren
l’Interclubs Femení

L’equi Olewer HCP1 es va endur la victòria a la zona centre
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na González i Dolors Graupera (Ole-
wer HCP1), que van fer 52 cops, se-
guides d’Elia Folch i Mercè Ramonet
(P&P Teià) i Marilyn Holmes i Mònica
Riera (P&P Vallromanes), que van

fer un cop més. L’equip Olewer HCP1
va repetir triomf per segona vegada
consecutiva i ocupa la part alta de la
taula amb 200 punts, seguit del
Vallromanes Femení amb 180. L’e-

quip local La Garriga Femení va
guanyar la classificació handicap i el
Club Esportiu Lopi encapçala la clas-
sificació handicap amb 190 punts.

Les  jugadores de la zona Sud van
jugar al P&P El Vendrell. El millor re-
sultat el va fer la parella Andrea De
Jager i Marta Creus (P&P Can Cuyàs)
amb 2 cops sota par seguides de les
locals Rodriguez – Cuadros, Calaf –
Diaz (P&P bonÀrea), Alcazar – Soler
(Portal del Roc) i Marco – Romero
amb un cop més. El Vendrell Ladies
va guanyar la prova i Can Cuyàs va
guanyar la classificació handicap. A
la classificació general va  líder pro-
visional Portal del Roc Femení amb
190 punts, seguit del Vendrell La-
dies amb 172 i Can Cuyàs encapçala
la categoria handicap.

La propera prova serà el 28 de
febrer a Peralada, Mas Gurumbau i
Can Rafel.

MOTOCICLISME

❖ El Moto Club Constantí va donar el
tret de sortida, diumenge passat, a
una nova edició de la Copa Catalana
de Trial de Nens. Després d’uns mesos
sense competició, els pilots han afron-
tat la primera prova de la temporada
amb energies renovades i amb ganes
de mostrar tot el seu potencial. En
aquest sentit, cal tenir en compte que
alguns pilots han estrenat enguany
una nova categoria, el que representa
un repte sempre emocionant però
que requereix temps d’adaptació. 

Pel que fa als resultats del dia,
Lluc Miquel es va imposar en la cate-
agoria Vermell Promo, amb un total
de 20 peus. Nil Riera va ser el primer

Gran èxit en la primera cursa de
la temporada de Trial de Nens a
Constantí

classificat en la categoria Blau
Base, mentre que Marc Piquer es
va imposar en la categoria Verda
Aleví +8. Pep Enric Mallafré no va
donar opció a cap dels seus rivals
en la categoria Groc Aleví i Nil Bo-
nachela va fer primer en la cate-
goria dels més petits, la Taronja. 

Pel que fa a l’apartat Fèmines,
tant Adela Godino (Taronja), com
Andrea Sáez (Groc Aleví) i Clara
Casas (Aelví +8) van signar un
molt bon inici de temporada a
Constantí. 

La propera cursa de la tempora-
da tindrà lloc als Alfacs el proper
21 de febrer.

www.ufec.cat

VOLEIBOL

❖ Segueixen les alegries per l’arbi-
tratge català, i en particular per al
barceloní David Fernández. Després
de xiular fa dues setmanes com a pri-
mer àrbitre el partit corresponent a
la sisena jornada de la Champions
League masculina a Bèlgica entre l’K-
nack Roeselare i la Cucine Lube Civi-
tanova, el de Sabadell va ser desig-
nat aquest passat cap de setmana
com un dels quatre àrbitres a dirigir
la fase final de la Copa SM La Reina.

Leganés va ser seu de la 41a edi-
ció de la Copa SM La Reina, en la

que es va acabar imposant el Natur-
house Ciudad de Logroño al GH Lea-
dernet Navarcable per 3-1, assolint
d’aquesta manera la tercera copa
consecutiva.

David Fernández, a banda de la
gran final, també va xiular com a pri-
mer col•legiat el primer duel de
quarts de final de divendres que va
enfrontar l’Haro Rioja Voley i el GH
Leadernet Navarcable, i com a segon
àrbitre dissabte, la igualada segona
semifinal entre el Fígaro Haris Tene-
rife i el GH Leadernet Navarcable.

L’àrbitre català David Fernández xiularà
la final de la copa de la reina

SOFTBOL

❖ Al Camp Muni-
cipal de Beisbol
de L’Hospitalet va
tenir lloc la final
de la Copa Cata-
lunya 2015 en la
seva categoria de softbol masculí. A
les 10 h donava inici el primer partit
de la final entre els Cerveceros de Bar-
celona i els XXL de Sant Boi. El guanya-
dor d’ aquest primer partit va ser l’e-
quip dels XXL per un ajustat 11 – 10.
Tot seguit començava el segon partit

d’ aquesta final,
on s’ imposaven
altre cop per 13-7,
i així aconseguien
el títol. El millor
jugador de la final

va ser Jose Manuel Peralta ‘Many’,
dels XXL, qui va ser el llançador guan-
yador dels dos partits. Els XXL de Sant
Boi, dirigit per Juan Rodríguez, dispu-
tava aquest campionat per primera
vegada, ja que ha sigut un dels equips
de nova creació per a aquesta copa. 

Els XXL de Sant Boi, campions de
la Copa Catalunya masculina

UFECTV
Properes emissions
• Màster sub’15 i sub’19 –

Memorial Guadalupe Burgos
de bàdminton

• Campionat de Catalunya
absolut d’atletisme en pista
coberta

• Campionat de Catalunya de
billar artístic

• UFECXics corfbol

CANICRÒS 
Celebrat el 4t
Canicròs Vallbona
d’Anoia de la Lliga
Catalana
El Club AEM, juntament amb
l’ajuntament de Vallbona
d’Anoia, va organitzar, el cap
de setmana passat, el 4t
Canicròs Vallbona d’Anoia,
puntuable per a la 19a Lliga
Catalana de Canicròs. Els
primers classificats en cada
categoria van ser Lali
Masriera (AEM) en CMS/CWS,
Natalia Camps (GOSCAT) en
CMVA/CWVA, Lluís Guilera
(GOSCAT) en CMJ/CWJ, Daniel
Artero (AEM) en CMS/CWS,
Carlos Andújar (KNSTK) en
CMVA/CWVA i José Manuel
Fernández en CMVB/CMWVB. 

HÍPICA
Torna la doma
clàssica a l’Hípica Can
Vila
Les instal•lacions de l’Hípica
Can Vila, a Sant Esteve de
Palautordera, acullen demà
un doble concurs territorial
de doma clàssica de 0* i 1*.
Les represes AP Prèvia, AP, 1,
2, 3 i 4 seran les proves que
formaran part del CDT0*. El
CDT1- tindrà un total d’onze
proves: preliminar 4, 5 i 6
anys, ponis A individual,
alevins equips, infantils
equips, juvenil 0* equips,
juvenils equips, Sant Jordi i
clàssica 1. 

BREUS


