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n Tal i com és habitual en aquesta
època de l’any, el cap de setmana
passat es va jugar el Rànquing
FCPP a Andorra, concretament al
P&P La Xixerella (La Massana) i
al P&P Ordino (La Cortinada), so
ta l’organització de la Federació
Catalana de Pitch and Putt.

Al camp de la Xixerella, hi van
participar 175
jugadors i juga
dores. El millor
resultat el va
fer l’andorrà
Ricard Morat
(Vall d’Ordino)
amb 7 cop sota
par, seguit de
Jordi Serra
(Tennis Mora) i
Josep Pérez
(Hcp1) amb 2 cops més. La millor
jugadora femenina va ser Glòria
Ruiz (Vall d’Ordino) amb 1 cop so
bre par i Pérez el millor sènior.

Pel que fa a la tercera prova, la
d’Ordino, hi van participar 169 ju
gadors i jugadores. El millor va
ser el local Gonzalo Mendoza, que
va fer 6 cops sota par, seguit de

Jordi Salvat (Callejeros), Marta
Farrés (P&P Badalona) i Alexan
dre Albiñana (Club P&P 64) amb 1
cop més. Entre tots els sèniors, els
millors van ser l’andorrà Toni Ar
mengol, John Frederichk Evans
(P&P Sant Cebrià) i Frederic Llo
ret (P&P Platja d’Aro) amb 1 cop
sota par.

Després de
disputarse
les proves
d’Andorra,
encapçala la
classificació
general del
Rànquing
Jordi Serra
amb 153
punts, seguit
del tarragoní

David Solé (P&P Cambrils) amb
141. En 3a posició hi ha un empat
entre Raúl Corredor (Callejeros) i
Josep Pérez (P&P Hcp1) amb 140.
Marta Farrés lidera la classifica
ció Scratch femenina i Saldaña la
classificació Scratch sènior.

La propera cita serà el 4, 5 i 6
d’agost al P&P Lleida H

CAT
PITCH & PUTT

El Rànquing passa per Andorra

ESQUAIX

El Club Tennis Sabadell s’emporta el
Campionat d’Espanya per equips
n Els Campionats d’Espanya per
equips es van disputar del 23 al 25 de
juny a Conca, tant en categoria mas
culinacomfemenina,amblapresèn
ciade3equipscatalans:elClubTen
nis Sabadell, que defensava el títol
aconseguit l’any passat a Madrid, i
dos equips de l’Esportiu Rocafort,
totsellsdecategoriamasculina.

El CT Sabadell , amb Edmon Ló
pez, Bernat Jaume, Alex Garbí, San
tiGrauiNasiHermssortiacomacap
de sèrie 1 i favorit a endurse el títol.
Finalmentvaferbonselspronòstics,
imposantseenquartsdefinalal’Es
portiu Rocafort “A” per 4 a 0, en les
semifinals a l’Squash Santiago tam
béper4a0, ienlafinalal’Abarlésde
Granada per 2 a 1, amb victòries
d’Edmon López i Bernat Jaume da

vantEnriqueGonzáleziNeilMacar
row, ambdós per 3 a 0 i derrota de
Santi Grau davant Marcus Hall per
un ajustat 3 a 2. El partit entre Alex
Garbí i Ivan Flores ja no es va dispu
tar.

L’Esportiu Rocafort “A”, amb Je
sús Montero, Vicenz Escobar, Mi
guel Vázquez, Nick Staunton i An
drés Muñoz va caure a quarts de
final davant el CT Sabadell, després
dederrotarelCuencaSquash3per2
a 2 i victòria per jocs, assolint la vui
tena plaça; mentre que l’Esportiu
Rocafort “B”, amb Mikel Fuentes,
Dani Camarasa, Paco Quiles, Toni
MurilloiPedroIvánLópez,vacaure
avuitensdavantelCuencaSquash2
per3a1,quedantfinalmentenla15a
posició H

PENTATLÓ MODERN

La ciutat portuguesa de Setúbal va ser
l’escenari, del 14 al 16 d juliol, del
Campionat d’Europa de
Biathle/Triathle, on va participar per
primera vegada la pentatleta catalana
de categoria alevina, Enya Lechuga. La
catalana va finalitzar en la 11a posició
a la classificació de biathle i a la 10a en
triathle H

Enya Lechuga participa al Campionat
d’Europa Biathle/Triathle

UFECTV (WWW.UFEC.TV)

Reportatges ja disponibles: el
Campionat de Catalunya Sant Hubert
de caça, el Criterium Vallès Júnior de
ciclisme i la sisena regata del
Campionat de Catalunya de motos
aquàtiques H

PROGRAMACIÓ
BEISBOL

El CBS Gavà s’apunta a la llista de
campions de la Lliga Catalana després
de guanyar la categoria sub 10. Amb
cinc equips participants, el CBS Gavà
va passar directament a la final un cop
acabada la Lliga regular. El seu rival va
ser el CBS Sant Boi, després de
derrotar l’Hèrcules als encreuaments.
Ja en la final, els de Gavà van ser
superiors amb un resultat de 136 que
els donava el títol català H

El sub 10 dóna el primer títol de la
Lliga d’enguany al CBS Gavà

n Sant Cugat del Vallès va ser seu
de la Final Four de la Lliga Prefe
rent de bàsquet Voluntaris La Cai
xa – ACELL per a esportistes amb

discapacitat intel∙lectual, on hi
van participar sis equips dividits
en dos grups. En el grup A el SESE
Chicago Spurs es va endur la vic

tòria de la segona Lliga Preferent,
mentre que en el grup B la prime
ra posició va ser per al Volcall de
Lleida H

La Lliga Preferent de bàsquet es decideix a Sant Cugat

n Santa Coloma de Que
ralt (Tarragona) va aco
llir el cap de setmana
passat el Campionat de
Catalunya Sant Hubert
de Caça. En categoria
masculina, la victòria va
ser per a Francisco Javi
er Caballero (Tarrago
na), amb la seva gossa
Barbarella. Van comple
tar el podi Francisco Ja

vier Luna amb Yeico, se
gons, i Antonio Giménez
amb Giménez, tercers.
Pel que fa a la categoria
femenina, campionat
per a Eva Rius (Girona)
amb el seu gos Boss, que
va estar acompanyada al
podi per Sílvia Aguilar
amb Tara del Castillo de
Almansa i Noelia Cartes
ambDrakodelRamsec H

CAÇA

Francisco Javier Caballero i Eva Rius,
campions de Catalunya Sant Hubert

n Un total de vint juga
dors i jugadores catalans
formaranpartaquestany
delesseleccionsespanyo
les de horseball sub 16, fe
meninaiproelit,quepar
ticiparan, aquest mes
d’agost, al Campionat
d’EuropaaFrança.Elsju
gadors seleccionats són:
Gil Carbonés, Marià Cla
vell,AdriàCrous,Gerard

Garcia, Miquel Julià, Nil
Seall,AleixVelascoiCar
lesVilàaproelit;JaniCa
bau, Electra Dumons,
MarianEspaña,LaiaFer
reiro, Marlen Grund
mann i Laura Guerrero a
sub16;iLauraFont,Irene
Menéndez, Mireia Mas
juan, Andrea Valdera,
Gerogina Gallart i Clara
Purtíafemenina H

HORSEBALL

Vint jugadors catalans a la selecció
espanyola

ESPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL

Jordi Serra encapçala la classificació general


