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CAT

n Torredembarra ha estat
la seu, aquest cap de setma
na, de la setena i última pro
va puntuable del Campio
nat de Catalunya de Vòlei
Platja Vichy Catalan Volei
Tour. La parella femenina,
Elena Biosca i Elena Peina
dor, i la masculina Pol Vila i
SergiReñé,hanestat lesque
han pujat al més alt del podi,
davant ‘un nombrós públic
assistent a l’acte. El proper
cap de setmana es disputarà
la gran final del Campionat
a Empuriabrava, on els gua
nyadors s’alçaran amb el tí
tol de campions de Catalu
nya.

A la platja de la Paella de
Torredembarra s’han re

partitelsúltimspuntsenjoc
del Campionat de Catalu
nya de Vòlei Platja Vichy
Catalan Volei Tour. A més,
també s’ha disputat el cam
pionat Open FCVb Mixt,
amb una gran final disputa
da a la pista central, on Mar
ta Esteve i Korell Vollers
s’han alçat amb el títol de
campions, després de vèn
cer Nacho Corcoles i Ester
Pérez. En tercera posició
han acabat Ibai Ramírez i
Xènia Biosca.

Gran emoció s’ha viscut
en la final femenina dispu
tadaentrelesparellesNúria
Comí i Paula Santamaría
per un costat, i Elena Biosca
iElenaPeinador, perl’altra.
El primer set ha caigut del
costat de ComíSantamaría,
mentre que el segon se l’han
endut BioscaPeinador, for
çant així el tiebreak. La
igualtat ha portat a decidir

el partit per la mínima a fa
vor de Peinador Biosca. La
parella que ha acabat en ter
cera posició ha estat la for
madaperKadriPuriiMaria
Palet.

Sergi Reñé i Pol Vila han
tancat la final masculina en
dos sets, guanyant a la pare
lla formada per Sergi Ar
ranz i Cesc Llenas, tot i la
igualtat en el marcador al
llarg del partit. Amb aques
ta victòria s’han situat al
més alt del podi. Francesc
Plaza i Agustín Correa han
estat els tercers classificats
del torneig.

Sergi Reñé i Elena Peina
dor han estat escollits com
la ‘Parella perfecta’ de la
prova de Torredembarra,
queelsdestacacomelmillor
i la millor jugadora del tor
neig, i reben com a premi un
lot de productes de Vichy
Catalan. L’alcalde de Torre

dembarra ha estat l’encar
regatdeferentregad’aquest
i altres trofeus. A l’entrega
de premis també han parti
cipat: Raul García, regidor
d’esports de Torredembar
ra; Jordi Solé, regidor de tu
risme de Torredembarra;
Joel Navas, regidor del con
sistori torrenc; Quim Ven
tura, director de la competi
ció; i Toni Reboredo,
representant de Bextrm, pa
trocinador del campionat i
marca de les ulleres de sol
oficials de la competició.

El proper cap de setmana,
2 i 3 de setembre, es disputa
rà a Empuriabrava la gran
finaldelCampionatdeCata
lunya de Vòlei Platja Vichy
Catalan Volei Tour, on es
donaran cita les 12 millors
parelles de cada categoria.
La gran final permetrà pro
clamar els campions de Ca
talunya de vòlei platja H

PITCH & PUTT

Jordi Serra guanya a Mas Gurumbau
n Del 25 al 27 d’agost es va
disputar la cinquena prova
del Rànquing FCPP al P&P
Mas Gurumbau (Taradell),
comarca d’Osona. Hi van
participar 210 jugador/es i
va estar organitzat per la Fe
deració Catalana de Pitch &
Putt.

El millor resultat el va fer
Jordi Serra (P&P Tennis
Mora), seguit del seu com
pany d’equip Enric Sanz. En
tercera posició va haverhi
untripleempatentreMiguel
Pérez (P&P Vallromanes),
Josep Iglesias (CE Calleje
ros) i Salvador Garangou
(P&P Franciac). Glòria Ruiz
(P&PValld’Ordino)vaserla
millor jugadora femenina i
Miguel Pérez Espinosa el
millor sènior. Pel que fa a la

categoria handicap absolut
la va guanyar Joan Ponce
(P&P Platja d’Aro), Cristina
Aguasca (P&P el Vallès) va
guanyar la categoria handi
capfemení.

Pelquefaalaclassificació
general del Rànquing, Serra
lidera la taula, seguit de Ser
gi Arisa (CE Callejeros) i en
tercera posició David Solé
(P&P Cambrils). Marta Far
rés (P&P Badalona) es la lí
der femenina, seguida de Pi
lar Montero (P&P
Vallromanes). Josep Pérez
(P&P Hcp1) encapçala la
classificació sènior scratch,
seguit del John Frederick
Evans (P&P Sant Cebrià).
Josep Cortada (P&P Vallro
manes) lidera la classifica
cióhandicapabsolut H

VELA

Més d’un centenar de participants
a la Travessia EscalaRoses
n Aquest passat 26 d’agost
va tenir lloc la reconeguda
Travessia EscalaRoses 2017
on van participar regatistes
d’altnivelldewindsurf,kite,
catamarà, vela lleugera i
creuers. Amb més d’un cen
tenar de participants l’esde
veniment va comptar amb
cares noves i plenes d’entu
siasme que s’hi sumaven a
la navegació d’enguany per
laBadiadeRoses.Lapartici
pació va ser un èxit rotund
peralClubGENRosesitotes
lesentitatsorganitzadores.

Els vencedors han estat

Jordi Sabater a windsurf; a
kite, Ramon Arnaus; a cata
marà, Josep M. Isern; a vela
lleugera, Isidre Puigdevall;
alMemorialEloiBorràs,Isi
dre Blanch; en femenina,
MarRotger H

VÒLEI PLATJA

PeinadorBiosca i ReñéVila,
vencedors a Torredembarra

n 7a i última prova
puntuable del Vichy
Catalan Volei Tour


