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CAT

n El Club Marítim Torre
dembarra va organitzar, el
cap de setmana passat, la se
va regata insígnia: la Inter
cat Race – Vila de Torre
dembarra, que a més, va
acollir el Campionat de Ca
talunya de catamarans i el
Campionat de Catalunya de
clubs de patí de vela.

El Campionat de Catalu
nya per clubs de patí de vela
va ser per al CN Tamariu,
seguit del CM Torredem
barra en la segona posició i
el Club Patí a Vela Barcelo
na (CPVB) en la tercera. Pel
que fa al Trofeu Intercat de
primera categoria, el gua
nyador va ser Quim Esteba
(CN Tamariu), que va estar
acompanyat al podi per Jor
di Bahr (CN Tamariu) i Ge
rard Esteva (CPVB), segon i
tercer respectivament. En
segona categoria el podi va
estar format per Jan Esteba
(CN Tamariu), Jordi Dal
mau (CM Torredembarra) i
Jordi Roca (CM Altafulla).

En el Campionat de Cata
lunya de catamarans,
l’equip Jordi SánchezBeto
(CN Calafell) es va procla
mar campió de la classe
F18, seguit de Fabian Migo

ya, segon, i Philip Griffiths,
tercer. En la classe Interse
ries, Sergi Cadenas (CN Ca
lafell) va finalitzar primer,
acompanyat al podi per Ale
jandro Lago i Dani Vilardell

(CN Sitges) i Àngel Abardia
(CN Cambrils).

Per últim, en classe Hobie
15 el podi va estar format
per Paco Fernández, Xabier
Bengoetxea i Josep Palma H

n Fina García (Colobrers) i
Joan Lleixà (la Galera) es
van proclamar campions de
Catalunya de bitlles catala
nes i van rebre la medalla
als campions que atorga la
Unió de Federacions Espor
tives de Catalunya (UFEC).

La 19a edició del Campio
nat de Catalunya individu
al, es va celebrar a Palamós
(Baix Empordà). Hi van par
ticipar 100 jugadors i juga
dores,60homesi40donesde
tot el país, entre ells 10 nois i
10 noies de categoria sub 25.

Fina García es va procla
mar campiona després de
superar en la final Josefa

Roca (Ivars d’Urgell), sego
na classificada, gràcies a la
seva millor classificació en
els circuits individuals, ja
que van empatar a 79 punts.
El podi el va completar Ele
na Folia (Amposta).

Joan Lleixà, que ja va ser
campió de Catalunya el 2013
va superar en la final Jesús
Millás (Vilafranca), segon,
també gràcies a la seva mi
llor classificació en els Cir
cuits, després d’empatar a
86 punts. La tercera posició
va ser per a José Velasco
(los del Huerto).

Els millors classificats en
categoria sub 25 i campions

de Catalunya d’aquesta ca
tegoria van ser: Abril Asen
sio (Ponts) i Nil Solé (Iguala
da), seguits de Laia Roura
(la Penya del Bistec) i Irati

Bort (Siuranenc d’Horta) en
categoria femenina, i de
Marc Plans (Olius) i Gerard
Albiol (la Galera) en mascu
lina H

POLIESPORTIU

Obertes les inscripcions al Congrés de
l’Esport Local de la Diputació de Barcelona
n La Diputació de Barcelo
na organitza el I Congrés de
l’Esport Local, que tindrà
lloc els propers 26 i 27 d’octu
bre, al Recinte Modernista
de Sant Pau. Ja es poden for
malitzar les inscripcions a
través del web www.di
ba.cat/web/esports, amb
preus especials per a estudi
ants i persones en situació
d’atur.

El Congrés es presenta
com un espai on aportar co
neixements, experiències i
reflexions des de diferents
punts de vista, interns i ex
terns sobre el món de l’es
port. Un espai de trobada on
analitzar el present i sobre

tot els reptes de futur de l’es
portlocal,unpuntdepartida
per dibuixar noves estratè
gies:onsomicapaonanem?

L’estructura del Congrés
pivotarà en tres cercles con
cèntrics essent el seu nucli
les persones, sobre el qual
orbiten les organitzacions
esportivesi lasocietat H

PITCH & PUTT

Amador Rodríguez, campió
del món sènior

El 3r Campionat del Món in
dividualdepitch&puttesva
disputar el cap de setmana
passataNoruegaamblapar
ticipació de jugadors d’Ir
landa, Suïssa, Noruega,
Austràlia, Xile, Galícia,
França, Andorra, Holanda,
País Basc, Alemanya i Cata
lunya.

Amb 201 cops, Amador
Rodríguezvaserelmillorca
talà, quedantse a un cop del
podi.Ambaquestsresultats,
però, es proclamava campió
del món sènior en la catego

ria de majors de 55 anys, su
mant així el seu segon títol
sènior, després de l’aconse
guitel2013aGalícia.

Elcampióencategoriaab
solutavaserl’irlandèsLiam
O’Donovan, mentre que en
categoria femenina es va en
dur el títol la irlandesa Elea
norWalsh.

La resta de jugadors que
hi van prendre part van ser:
MarcBella,RaulFernández,
Josep Iglesias, John Frede
rick Evans, Sergi Chaves i
ÁngelNavarro H

VELA

Disputada la Intercat RaceVila de Torredembarra

BITLLES CATALANES

Fina García i Joan Lleixà,
nous campions de Catalunya


