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n Del 6 al 8 d’octubre es va
disputar la 7a i última prova
del Rànquing FCPP al P&P
Castelló d’Empúries a la co
marca de l’Alt Empordà,
amb una participació de 123
jugadors i jugadores.

El millor resultat el va fer
Alexandre Albiñana (Club
P&P 64) amb 5 cops sota par,
seguit d’un triple empat a 50
cops entre David Solé (Cam
brils), Jordi Serra (Tennis
Mora) i Martí Pedrero (CE
Palamós). Pilar Montero
(Vallromanes) va ser la mi
llor femenina amb 1 cop sota
par, Juan Martínez (P&P
Gualta) el millor sènior amb
3 sota par. La classificació
handicap la van guanyar
RubenParreñoiSorayaLas
sal, del club Gualta, amb 52
cops.

Pelquefaalaclassificació
general, Jordi Serra guanya
el títol de Campió del Ràn
quing FCPP 2017 gràcies a la
regularitat durant tot el
campionat,elsmillorsresul
tats han estat 49, 49, 54 48 i 50
cops en cadascuna de les tar
getes que li han comptabilit
zat i ha sumat un total de 267
punts.CaldirqueSerra,des
prés de disputar la 2a i la 3a
prova jugades a Andorra va
agafar el lideratge i ja no el

va deixar fins aixecar el títol
de campió del Rànquing
2017. Cal destacar que Serra
també ha estat campió de
Catalunya dobles el 2011,
2014 i 2015 i membre de la se
lecciócampionad’Europaal
2014.

Més classificacions
En segona posició, l’Alexan
dre Albiñana amb 251 punts
ienterceral’andorràGonza
lo Mendoza (P&P Vall d’Or
dino) amb 248 punts. Josep
Pérez (P&P Hcp1) ha gua
nyat la categoria sènior
Scratch amb 253 punts, se
guit de John Frederick

Evans (P&P St Cebrià) amb
245 i en tercera posició Fidel
Soler (Callejeros) amb 232.
Pel que fa a la categoria fe
menina, la guanyadora del
Rànquing ha estat Marta
Farrés (Badalona) amb 240
punts,seguidadePilarMon
tero i la Glòria Ruiz (Vall
d’Ordino)totesduesamb239
punts.

Pel que fa a la categoria
handicap, la va guanyar Jo
sep Cortada (Vallromanes)
amb 226 punts, seguit de Ri
card Morat (Vall d’Ordino)
amb219ielgironíEmiliSan
martín (Franciac) ocupa la
tercera posició amb 218

punts. Cristina Aguasca (El
Vallès) s’emporta el handi
capfemeníamb247punts,se
guida de Farrés amb 236 i
Montero amb 220. Cortada
també guanya la categoria
handicapsènioramb243,Pe
re Puig (Mas Gurumbau)
ocupa la 2a posició amb 219 i
Jordi Molins (Franciac) la
tercera amb 218.

Un cop finalitzat el Ràn
quing FCPP, l’última prova
puntuablepersaberelmillor
jugador de l’any, Manuel
Amor(Badalona)aixecaràel
trofeuquel’acreditaràcoma
millor jugador de l’any
2017 H

n Jornadamàgicalaviscuda
dissabte passat a la pista cen
tral del CMT Vall d’Hebron.
El tennis català va retre ho
menatge a Jordi Arrese a la
mateixapistaonfa25anysva
aconseguir la medalla de pla
ta olímpica, després de més
de 5 hores de partit contra el
suís Marc Rosset, que és la fi
nal olímpica més llarga de la

història.
Ambunapistacentralamb

més de 600 persones, l’acte va
congregar llegendes del nos
tre tennis com Carles Costa,
Àlex Corretja, Beto Martín,
Tomás Carbonell, Laura
Pous,FernandoLuna,Mano
lo Orantes o Lluís Bruguera.
ArreseCosta contra Carbo
nellMartín va ser el plat fort

de la jornada, en un partit de
doblespledepuntsmàgics.

Jordi Tamayo, president
de la FCT, va voler destacar

“la gran gesta esportiva
aconseguida per Arrese, que
l’ha convertit en una llegen
dadelnostretennis” H

POLIESPORTIU

La Diputació de Barcelona impulsa
el Congrés de l’Esport Local
n Els propers 26 i 27 d’octu
bre tindrà lloc el Congrés
de l’Esport Local, en el Re
cinte Modernista de Sant
Pau a Barcelona, que orga
nitzalaDiputaciódeBarce
lona.

En relació al congrés, la
diputadad’EsportsdelaDi
putació de Barcelona, Mai
te Fandos destaca que “el
congrés pretén ser un punt
detrobadadetotselsagents
esportius que interactuen
enl’esportlocalcomsónels
propis ajuntaments, els
clubs, les federacions, els

Consells Esportius i el sec
torempresarial.Volemana
litzarquinaéslasituacióac
tual i quines línies de futur
de treball conjunt que es po
dem establir entre tots”.

ElCongrésdel’EsportLo
calespresentacomunespai
on aportar coneixements,
experiències i reflexions
desdediferentspuntsdevis
ta, interns i externs al món
de l’esport. Es pot consultar
amb detall tota la informa
ció del Congrés, ponències,
inscripcions, etc, al web
www.diba.cat/esports H

ESQUAIX

Banyoles proclama els campions
de Catalunya sub11 i sub15

n Dissabte passat, 7 d’octu
bre, el Gimnàs Triops de
Banyoles va acollir els
campionats de Catalunya
sub11 i sub15 d’esquaix.

En la categoria sub11 fe
menina, victòria de Xènia
Capell,perdavantdeJoana
Malagelada i Jana Muchoz.
En la masculina, títol per a
Marc Altarriba, després de
derrotar en la final Oriol

Sàlvia. El tercer lloc va ser
per a Bernat Serna.

En la categoria sub15 fe
menina, es va imposar Ai
na Soler, seguida de Xènia
Capell i Joana Coll. Final
ment, a la categoria sub15
masculina, victòria d’Hugo
Lafuente, en imposarse en
la final a Joan Serna. terce
ra posició per a Nil Aguile
ra H

PITCH & PUTT

Jordi Serra, campió del Rànquing FCPP

TENNIS

El tennis català ret homenatge a
Jordi Arrese, plata a Barcelona92


