
PITCH-AND-PUTT

❖ El cap de setmana 14 i 15 d’octu-
bre es va disputar l’International
Pairs al P&P Lleid, competició del
calendari de la federació internacio-
nal de pitch & putt (FIPPA).Hi van
participar 114 jugador/es de dife-
rents nacionalitats Irlanda, Holan-
da, País Basc, Andorra i Catalunya.
L’International Pairs és una compe-
tició a 54 forats i es juga per pare-
lles en 3 modalitats de joc (fourso-
me, greensome i fourball).

El divendres va ser jornada d’en-
trenaments i el dissabte es  van dis-
putar els primers 36 forats. La pri-
mera volta de la competició es va
jugar sota la modalitat foursome la
més exigent de totes. Després que
els participants agafessin forces, al
voltant del migdia va començar la
segona volta de la competició la
greensome. Al final de la primera
jornada de competició encapçala-
ven la classificació general Rolf
Kwant i Rinus Huberts amb un total
de 93 cops, seguits del Salvador

Rolf Kwant i Rinus Huberts guanyen la
International Pairs 2017
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Moliner i Ramon Jardí amb 96 i
amb un cop més, Chaves i Evans,
Adrian Serban i Anto Cavanagh i Vi-
dal i Sanz. 

El diumenge a primera del matí
es va disputar l’última i decisiva
volta del campionat sota la modali-
tat fourball, el millor resultat el van
fer els irlandesos Lian O’Donovan i
Pacelly Darcy i els catalans Daniel
Stuart (P&P Can Rafel) i David Solé

(P&P Cambrils) amb un gran resul-
tat de 13 cops sota par. Kwant i Hu-
berts van fer 10 cops sota par, re-
sultat que els va conduir al capda-
vant de la classificació final amb un
total acumulat de 137 cops i van  ai-
xecar el trofeu que els acreditava
com campions de l’Internacional
Pairs 2017. Cal destacar el gran ni-
vell de joc dels participants. 

La classificació final va quedar

completada de la següent manera:
2ns classificats: Lian O’donovan i
Pacelly Darcy amb 141 cops, 3ers
classificats: Sergi Garrido i John
Frederick Evans amb 142 cops i en
4arta i 5ena posició: Daniel Stuart
Coleman i David Solé i Jose Manuel
Pascual i Agustín Redondo amb 143
cops. La Gloria Ruiz i el Ricard Mo-
rat van guanyar la classificació de
parella Mixta amb 149 cops.

www.ufec.cat

POLIESPORTIU

❖ La diputada d’Esports, Maite
Fandos, va participar dilluns pas-
sat a la presentació del 13è Tor-
neig Internacional de Tennis Ciu-
tat de Sant Cugat, un dels campio-
nats femenins de tennis més im-
portants de Catalunya, que se ce-
lebrarà del 28 d’octubre al 4 de
novembre al Club Tennis Natació
Sant Cugat.

A l’acte, també han assistit el
regidor d’Esports de Sant Cugat
del Vallès, Eloi Rovira; el president
del CTNSC, Toni Lloret; i el soci

d’honor del Club, Àlex Corretja, ai-
xí com representants de les insti-
tucions catalanes i de federacions
de tennis.

El torneig internacional femení
està dotat amb 25.000$ en pre-
mis. Els campionats del Circuit ITF
Professional, també coneguts com
a “Futures”, són l’avantsala dels
grans torneigs d’elit i una plata-
forma perquè els joves tenistes de
talent sumin punts dels rànquings
de l’ATP i WTA per poder créixer
en aquest esport.

Fandos, en la presentació del 13è
Obert ITF ACV Ciutat de St. Cugat

VOLEIBOL

❖ Un total de nou jugadors catalans
treballen a les concentracions per-
manents dels equips estatals. A So-
ria, on té seu la concentració perma-
nent de la selecció espanyola de vo-
leibol femenina, a càrrec de Pascual
Saurín, aquest any hi ha tres jugado-
res catalanes. Itziar López i Andrea
Silva, que ja havien participat en con-
centracions anteriors, tenen la seva
plaça per passar aquesta temporada
al centre de tecnificació.

Les acompanya Guadalupe Sol
Rossell Mamone, que repeteix expe-
riència. Totes tres, formades al pro-
grama de tecnificació català GET Blu-
me, formen par de l’equip CAEP Soria
que milita a Superlliga 2, i on després
de 4 jornades ocupen la cinquena
posició a la taula després de tres vic-
tòries i una derrota.

Pel que fa als nois, un total de 6
jugadors catalans es formaran
aquest any, a les ordres de Ricardo
Maldonado, a la concentració perma-
nent masculina que la selecció es-
panyola de voleibol té a Palència.
Dexter Edwards, Miquel Campos, Ál-

varo Gimeno i Pau Mena, que havien
format part de diferents concentra-
cions la temporada passada, es su-
men als dos jugadors que repeteixen
estada a la concentració: Annas An-
zoui i Arnau Caparrós. El sis jugadors
formen part del l’equip CyL Palència
2018 que milita al grup A de Superlli-
ga 2 Masculina.

Després de dues jornades ocupen
la tercera posició a la classificació
general després de guanyar els 2
partits que han disputat.

Els catalans treballen amb
l’objectiu d’arribar a Europa
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• El Campionat de Catalunya
de Concurs Complet
d’Equitació d’hípica, el
Territori Special de
discapacitats intel·lectuals i el
Campionat de seleccions
autonòmiques de rugbi.

CONVOCATÒRIA DE
L’ASSEMBLEA GENERAL

EXTRAORDINÀRIA DE LA
FEDERACIÓ D’ENTITATS

EXCURSIONISTES DE
CATALUNYA

En compliment de l'acord de la Jun-
ta Directiva de la FEEC del 19 d’octu-
bre de 2017, es convoca a totes les
entitats federades a l'Assemblea
General Extraordinària que tindrà
lloc a la sala d’actes de la Unió Ex-
cursionista de Sabadell, carrer salut
14-16 de Sabadell, el dissabte 25 de
novembre, a les 9.30 hores en pri-
mera convocatòria, i a les 10 hores
en segona, organitzada per la Unió
Excursionista de Sabadell.

Ordre del dia
1. Obertura de l’Assemblea a càrrec
del president de la FEEC.
2. Relació de les entitats presents
amb dret a vot i nombre de vots pos-
sibles en funció dels vots correspo-
nents per entitat segons els socis de-
clarats.
3. Designació de tres representants
de les entitats per aprovar l’acta de
l’Assemblea per delegació.
4. Ratificació, si escau, de noves enti-
tats i notificació de les baixes.
5. Ratificació, si escau, de càrrecs de
la Junta Directiva.
6. Ratificació, si escau, dels regla-
ments i normatives dels òrgans tèc-
nics.
7. Informe de Presidència i de les
àrees de la Junta Directiva.
8. Aprovació del pla general d’actua-
ció anual i el calendari esportiu ofi-
cial.
9. a) Exposició i aprovació, si escau,
del pressupost per a l'exercici 2017 i
de la corresponent quota federativa
ordinària.
b) Informació de les llicències fede-
ratives i aprovació del seu preu.
10. Resolució de les propostes de la
Junta Directiva i del Consell General.
11. Resolució de les propostes de les
entitats presentades en els terminis i
les condicions de l’Article 52 dels Es-
tatuts de la FEEC i l’Article 60 h) del
Decret 58/2010, de 4 de maig de les
entitats esportives catalanes.
12. Torn obert de paraules.

Jordi Merino i Urbano

President de la FEEC

Barcelona, 20 d’octubre de 2017


