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Amposta acull la
sisena prova del
Campionat de
Catalunya de
motos aquàtiques

Amposta serà
l’escenari, demà,
de la sisena de les
set regates que conformen el
Campionat de Catalunya de
motos aquàtiques. Actualment
el Campionat de Catalunya es
disputa només per a les
categories de motos

aquàtiques de conducció
dempeus, popularment
anomenades jets. Hi
participaran les categories GP3
i F4, aquesta darrera reservada
a pilots sense palmarès H

La selecció catalana va arribar invicta al partit decisiu abans de perdre la final contra l’EmíliaRomanya (43)

n La selecció catalana mas
culina de beisbol sub 17 no
va poder repetir la gesta de
l’any passat, malgrat que
darse a un pas d’aconse
guirho. La derrota per la
mínima (43) en la final de
Novara va fer que l’Emília
Romanya rellevi Catalunya
en el palmarès del títol con
tinental de la categoria Se
nior League. Tot i això, la
trajectòria dels homes de
Marc Carrillo en la competi
ció piemontesa va mantenir
tots els estàndards de bri
llantor de l’any 2016.

Catalunya va arribar in
victa al partit decisiu, des
prés de superar amb con
tundència els representants
de la Gran Bretanya (141) i
dels Països Baixos (70) en la
fase de grups. En les semifi
nals, el triomf contra Morà
via del Sud va ser per una

única carrera (21), després
que els de Carrillo sabessin
administrar tot l’avantatge
acumulat abans de la cin
quena entrada.

La final va estar marcada
per l’inici ambiciós de tots
dos equips, ja que Catalu
nya es va avançar 20 en el
seu primer torn al bat.
L’EmíliaRomanya, però,
va ser capaç de replicar en

la mateixa primera entra
da. A partir d’aquí, el duel
va estar molt més marcat
pel control, amb la mala
sort que el 32 de Pol Rodrí
guez no només va ser igua
lat en la quarta entrada, si
nó també superat amb una
carrera addicional.

Laselecció catalanava es
tar formada per Eric Asen
sio, Marc Civit, Frank Her

nández, Alex Tomé, Yohar
Castillo, Miguel Ángel Mu
ñoz, Omar Hernández, Gui
llem Maled, Jaime Amador,
Alex Rodríguez, Dany Gar
cia, Rafael Blanca, Joan
Bordanoba, Pol Rodríguez,
Jordi Sánchez i Eric Balles
teros. Marc Carrillo, Marc
Juaneda, José Romero i
Eric Segura van formar
l’equip tècnic H

Amb la tercera
victòria aconseguida
el cap de setmana
passat el Club de
Piragüisme SaltTer
s’ha proclamat
guanyador de les
Copes d’Espanya
d’estil lliure. Els
piragüistes del Salt
Ter han aconseguit
21 de les 35 medalles
en joc. Joaquim i
Núria Fontané en K1
sènior i Jan Muntada i Pol
Montserrat en júnior han

aconseguit plaça per al Mundial
que es disputarà a Argentina el
mes de novembre H

L’equip del CB Colobrers Blaus
de Castellar del Vallès, es va
erigir campió de la 23a Lliga
Barcelona de bitlles catalanes.
L’equip format per José Cruz,
Fina García, Ramon Piñol, Jorge
García, Antonio Montoya, Rosa

López, Gina Piñol, Josep López
i Puri Medina va superar
l’equip A del Club Fusta i Ferro
de Sant Salvador de Guardiola
en la jornada final. El podi el va
completar el Club Camp de
l’Arpa de Barcelona H

BEISBOL

Subcampionat d’EuropaÀfrica per a la
selecció catalana Senior League sub 17

PIRAGÜISME

El SaltTer guanya la Copa d’Espanya de Freestyle

MOTONÀUTICA

Amposta, 6a prova del Campionat de Catalunya

BITLLES CATALANES

El CB Colobrers Blaus, campió de la Lliga Barcelona
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La sisena prova del Campionat de Catalunya per equips ja té vencedors

n La sisena prova del Cam
pionat de Catalunya per
equips – Interclubs 2017 es
va disputar el cap de setma
na passat a diferents seus de
Catalunya.

Els jugadors de la màxi
ma categoria van jugar al
recorregut de P&P de Can
Cuyàs. El millor resultat in
dividual el van fer: Daniel
Giménez (Xerinola Tennis
Mora), Daniel Rius (Mont
grós G.), Fernando Cano
(Gualta) i Carles Vilardell
(Badalona) tots amb 4 cops
sota par. Pel que fa a les pa
relles, la millor va ser la de

l’equip del Xerinola Tennis
Mora, Agustín Redondo i

Nil Peiró que van fer 11 cops
sota par, seguits de Rafael

Bañobre i el Grego López
(P&P Vallromanes) amb 46
cops, i amb un cop més, An
dreu Pérez i Gemma Fuster
(P&P Hcp1) i Ricard Morat i
Gloria Ruiz (P&P Vall d’Or
dino). Pel que fa als equips,
Xerinola Tennis Mora va
guanyar la prova amb 196
cops, seguit de Montgrós G.
amb 206 i Vall d’Ordino i
Franciac amb 207 cops.

La classificació general
està encapçalada pel Team
Hcp1 amb 438 punts, seguit
del Xerinola Tennis Mora
amb 429 i el Gualta Grup Es
crivà Interiors amb 383 H

PITCH & PUTT

El Team Hcp1 lidera l’Interclubs


