
ZONA UFEC 
Programació
El canal de televisió Esport3 emet avui un nou programa 
del Zona UFEC. S’hi podran veure els següents 
reportatges: els Wind Games d’aèria, el Campionat de 
Catalunya infantil i cadet de judo i el Campionat de 
Catalunya en pista coberta d’atletisme.

gOlF 
Eduard Rousaud, guanyador del Campionat de Canàries
El jugador del RCG El Prat, Eduard Rousaud, va aconseguir la victòria en el Campionat de 
Canàries Amateur Masculí, disputat al RCG Las Palmas, després de totalitzar 289 cops, 
aconseguint dos d’avantatge sobre el seu més immediat perseguidor, el sevillà Ignacio 
Puente (291). El barceloní va completar un gran torneig en unes condicions climatològiques 
molt complicades, encara que sempre va respondre amb un joc molt regular.

ufec

hípica
Blai capdevila 
guanya al polo

Blai Capdevila, 
muntant a “T’es 
OK Minotais”, 
va aconseguir el 
triomf en la prova 
més important del 
CSN3 * disputat 
durant el cap de 
setmana al RC 
Polo de Barcelona. 
Capdevila va 
realitzar el millor 
recorregut sense 
falta del desempat 
en el qual es va 
enfrontar a cinc 
binomis. Primitivo 
Nieves va ser segon, 
amb “Iken von der 
Weretherbach”, 
seguit per Paco 
Goyoaga i “Walouis 
D’Estoiles de Nei”. 

esgrima
copa del món 
femenina
Les millors 
espasistes del 
món pugnaran per 
guanyar l’àmfora 
que distingeix als 
esdeveniments 
esportius 
internacionals de 
més prestigi de la 
Ciutat Comtal. No 
faltarà ni una sola 
tiradora de les que 
conformen el Top 
10 mundial.

mÉs 
noTícies

Del 1 al 4 de febrer es va 
disputar la 2a prova del 
Callaway Series Rànquing 

EPPA 2018 Torneig Mack Daddy 4 
Wedges al P&P Sant Cebrià (Sant 
Cebrià de Vallalta). Hi van partici-
par 392 jugador/es i va estar or-
ganitzat per Federació Catalana 
de Pitch & Putt.
La climatologia durant els dies de 
la competició va ser molt variable. 
Va haver dies de pluja, força fred i 
també sol. El millor resultat de la 
prova el van fer tres jugadors que 
van empatar: el Juan Francisco 
Salido (Portal del Roc), el Josep 
Ramon Portell (Gualta) y el local 
Amador Rodríguez tots ells amb 
6 cops sota par. Tots tres van ju-
gar divendres i durant la resta del 
cap de setmana no hi va haver 
cap altre jugador que millorès els 
48 cops que havien fet. El gironí 
Fernando Cano (Gualta) s’hi va 
apropar, però va fer un cop més. 
La local Marta Trillo va guanyar la 
categoria femenina amb 50 cops 
i Rodriguez la sènior. Pel que fa a 
la classificació handicap Trillo va 
guanyar l’absoluta i José Carlos 
Valdés la handicap sènior amb 5 
sota par.
Una vegada més cal destacar el 
gran nivell de joc dels jugadors 

piTch & puTT ► prova dispuTada al p&p sanT ceBrià

salido, portell i rodríguez 
guanyen la 2a prova  
de les callaway series 

participants, 60 resultats van ju-
gar per sota el par del camp, 165 
entre el par i +5 i la resta van fer 
més de 60 cops. 
El líder de la classificació general 
de les Callaway Series Rànquing 
EPPA 2018 és l’Amador Rodriguez 
amb 116 punts, seguit de l’Enric 
Sanz (Tennis Mora) amb 109 i 
en tercera posició i un punt més 
l’Emili Sanmartín (Franciac). La 
Marta Farrés encapçala la clas-

sificació femenina amb 101 punts 
i Rodriguez la sènior amb 125. La 
categoria handicap absoluta es-
tà encapçalada per l’ Emilio Gar-
cia (Gualta) amb 97 punts i José 
Carlos Valdés ocupa la 1ª posició 
de la taula handicap sènior amb 
102 punts.
La tercera prova del Callaway Se-
ries Rànquing EPPA 2018 Torneig 
Odyssey  serà el 23, 24 i 25 de fe-
brer al P&P Lloret. 

▄  El passat diumenge, 4 de 
febrer, va tenir lloc la celebració 
de la Mitja Marató de Granollers 
–Les Franqueses- La Garriga, 
Gran Premi Diputació de Barce-
lona. Alexander Mutiso, amb un 
temps d’1 hora, 1́  i 24́ ,́ va ser el 
guanyador de la prova, mentre 
que Mercy Kipchumba va guan-
yar en categoria femenina amb 
un temps d’1 hora, 13´ i 22´́ .
La cursa, tot i marcada pel mal 

POLIESPORTIU  

mitja marató granollers gran 
premi diputació de  Barcelona 

temps i pel fred, va comptar amb 
la participació de 9.000 atletes.
A la trobada, van assistir tam-
bé, entre d’altres personalitats, 
la Vicepresidenta de la Diputació 
de Barcelona i alcaldessa de la 
Garriga, Meritxell Budó; l’alcalde 
de Granollers, Josep Mayoral; 
l’alcalde de les Franqueses del 
Vallès, Francesc Colomé i el di-
rector del Consell Català de 
l’Esport, Toni Reig.  

▄  Jordi Juan i David Luque en 
categoria masculina i Sara Pujals i 
Alix Collombon en categoria feme-
nina s’han coronat aquest cap de 
setmana amb el Gran Slam cele-
brat al Club Junior 1917 de Sant Cu-
gat del Vallès. Juan-Luque s’han im-
posat en tres sets als sotscampions 
Rubén Rivera i Toni Bueno, per un 
resultat de 4-6, 6-3 i 6-3. En noies, 

PÀDEL  

Juan-luque i collombon-
pujals, vencedors al Junior

Pujals-Collombon han guanyat a la 
parella formada per Lara Tena i In-
grid Van Boven per 6-0 i 6-4.
A Tercera masculina Jordi Arrese 
i Jordi Vila s’han fet amb el títol; a 
Quarta masculina els vencedors 
han estat Víctor Arrese i Joaquin 
Muñoz; i a cinquena masculina, els 
vencedors han estat Dani Cobo i 
Rubén Souto.
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