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n Eldiumenge1d’octubrea
les instal∙lacions del Club
HípicCastellsesvacelebrar
la 10a Copa Costa Daurada
dedomaclàssica,puntuable
peralalligade Catalunya.

La competició es va inici
ar amb la prova d’AP ponis
sentlaguanyadoraJúliaAr
nal Aragonés
seguida amb se
gona posició de
Carla Gonzales
Lozano i Nahia
ParraPetit.Ala
Reprise 1 els ge
nets que es van
imposar van
ser: Míriam So
lé Sancho, Maria García Vi
dal i Maria Villena Vidal.
Seguidament li va tocar el
torn a la reprise AP cavalls,
on el pòdium va estar for
mat per Amancay Chmie
lewski García en primer

lloc, segona posició per a
Andrea Martín Pérez i Em
maOlleteGil.

En la Reprise 2 només va
participar Nerea Aparicio
Borràs. La reprise 4 va ser
guanyada per Juan José Gi
lavert Beltrán, seguit
d’Emilio Mauri Bo i Josep

CastellsPapió.
Enaquestaocasió,alaCo

pa la millor puntuació pon
derada de tot el concurs va
recaure en el guanyador de
la Reprise 4, Juan José Gila
vertBeltrán H

n El Montseny, el Vendrell,
Gualta, Lloret, la Figuerola
(Vandellós), Sant Cebrià i
Franciac van acollir les pro
ves, organitzades per la Fe
deració Catalana de Pitch
and Putt. Aquesta ha estat
la XXIII edició del Campio
nat i hi han participat un to
tal de 139 equips i més de
1.120 jugador/es.

Els jugadors de la màxi
ma categoria van jugar al
P&P Montseny i els equips
situats a la part alta de la
taula van jugar a les 12.30 h,
en aquesta prova l’ordre va
ser invers de la resta de jor
nades. El millor resultat in
dividual el va fer l’andorrà
Gonzalo Mendoza (Vall
d’Ordino) amb 5 cops sota
par, i la millor parella va ser
la gironina formada per
l’Eric Puig i l’Oriol Mas
(Franciac) amb un gran re
sultat de 9 cops sota par. Pel
quefa alsequipsva guanyar
la prova Xerinola Tennis
Mora amb 204 cops.

A l’equip de Sant Vicenç
de Montalt, Team Hcp1, no
més li va caldre una segona
posició, amb un total de 206
cops, per guanyar el títol de
Campions de l’Interclubs
2017. Team Hcp1 anava lí

der des de la 5a jornada i ja
no va deixar aquest primer
lloc fins aixecar, aquest dis
sabte, el trofeu de campions
amb un total de 618 punts.
Aquesta és la 4a vegada que
l’equip Hcp1 guanya el
Campionat de Catalunya
per equips. Les anteriors
edicions guanyades van ser
el 2011, 2006 i 2004. Els juga
dors components de l’equip
han estat Jose Pérez, An
dreu Pérez, Francesc Pérez,
Joan García, Carles Pérez,
Jordi Monjonell, Tomàs
Méndez, Josep Ribas, David
Villalonga, Jordi Arenas,

Agustí Pujol, Sergi Andrés,
Adrià Arnaus, Gemma Fus
ter, Carles Torrus, David
Martínez, Marc Pérez, Ra
mon Ventura i Alejandro
Cogollo. Xerinola Tennis
Mora va quedar subcampió
amb 601 punts i la tercera
posició va ser per al Gualta
Grup Escrivà Interiors,
amb 586.

Pel que fa a la resta de di
visions, els equips campi
ons van ser els següents. A
2a divisió Est: Handicap 21
Sota Par; 2a divisió Oest:
Can Cuyàs I; 3a divisió Est:
Xerinola Hcp1; a 4a divisió

Nord: Gualta Tramuntana;
4a divisió Centre G1: Sant
Cebrià New Generation; 4a
divisió Centre G2: Bétulo
Totgolf.

Cal dir que els 8 millors
equips classificats de 1a di
visió disputaran la Copa Ca
talunya, competició també
per equips, però en format
Matxplay. Els equips que
s’han guanyat la plaça són:
el Team Hcp1, Xerinola
Tennis Mora, Gualta Grup
Escrivà Interiors, Franciac,
Vall d’Ordino, P&P Badalo
na, Callejeros i Cantera Ba
dalona H

n El Club Natació Sitges ha
organitzat una nova jornada
de la Lliga Nacional de Cata
lunya d’aquatló. Molta emo
ció en la categoria masculi
na, amb victòria absoluta
d’AdriàMuñoz(Fasttriatlón
Club Natació Montjuïc) se
guit del seu company de club
Albert Parreño i Joaquim
Garcia (Prat Triatló 1994).

Per equips, 1a posició per a
FasttriatlónClub Natació
Montjuïc (MuñozParreño
Díaz), el Prat Triatló 1994
(GarcíaMartínezGómez)iel
Club Natació Barcelona (Cle
menteCamprubíZanabria).

En la femenina, victòria
còmoda per a Anna Flaquer
(FasttriatlónClub Natació
Montjuïc), seguida de Clau

diaPérez(ClubNatacióSaba
dell) i Carmen Maria Rodrí
guez (Club Natació Reus
Ploms). Per equips, 1a posi
ció per al FasttriatlónClub
Natació Montjuïc (Flaquer
ConesaAragunde), seguit
del Prat Triatló 1994 (Agua
yoDíazGuerra) i Cerdanyo
la CH (HidalgoGrandinHi
dalgo) H

HÍPICA

La Copa Costa Daurada, disputada
amb una bona participació

PÀDEL

BursaCollado i DonsanttiPulido
conquisten el triomf al Vendrell

Les parelles integrades per
Sergio Bursa i Pau Collado,
a Primera categoria mascu
lina, i Flori Donsantti i Ro
ser Pulido, a Primera feme
nina, s’han adjudicat el
Circuit Bronze Head del
Vendrell Pàdel Club, dispu
tat a Roda de Barà, amb un
total de 102 inscrits.

Bursa i Collado s’han im

posat en la final a Alex Ca
sas i Adrià Villafranca per
62i62.AlafinaldePrimera
femenina Flori Donsantti i
Roser Pulido han derrotat
Lídia Vidal i Carolina Ma
sia per 62 i 62. És el primer
títol de la temporada per a
totes dues, que jugaven les
seves respectives segona i
tercera finals de l’any H

PITCH & PUTT

El Team Hcp1, campió de l’Interclubs 2017

TRIATLÓ

Doblet per al FasttriatlónClub Natació Montjuïc

n El 30 de setembre es va disputar la vuitena i última prova puntuable per al Campionat
de Catalunya per equips  Interclubs FCPP 2017 a diferents seus d’arreu de Catalunya


