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n Aquesta competició for
ma part del calendari de la
Federació Internacional de
Pitch & Putt (FIPPA). Parti
cipaven jugadors provi
nents d’Irlanda, Noruega,
Suïssa, Andorra, França,
País Basc i Galícia.

El format de la competició
era de divendres entrena
ments, 36 forats dissabte i 18
diumenge. Les distàncies i
normes a aplicar en la com
petició eren les normes FIP
PA que estableixen que es
pot jugar amb 3 pals i que la
distànciamàximad’unforat
és de 90 metres per un total
de1.200metresenelrecorre
gut de 18 forats.

El temps en la competició
va ser d’alguns ruixats dis
sabte i diumenge i vent dis
sabte a la tarda, però en cap
moment es va haver de sus
pendre la competició, tot i
que les prediccions eren for
ça negatives i feien perillar

que la competició es pogués
jugar a 54 forats.

En categoria absoluta, en
la primera volta se situava
líderelcatalàEmiliSanmar
tínambunmagníficresultat
de47cops, iperdarrereelse
guia l’irlandès Tommy Han
ley amb un cop més. A la se
gona volta dos jugadors van
lluir amb llum pròpia pel
magnífic resultat. Eren
Tommy Hanley que feia l’es
tratosfèric resultat de 10 en
18 forats i el seguia a prop
Amador Rodríguez amb 9,
en una magistral lliçó de
putt. A falta només de 18 fo
rats Hanley era líder amb 92
cops, seguit de Sanmartín

amb 96 i Rodríguez amb 98.
Enl’inicideladarreravol

ta es feien forces birdies pels
tres primers classificats que
feia que Hanley mantingués
una diferència a mig recor
regut de 5 cops. En els dar
rers forats una lluita cons
tant de Sanmartín i
Rodríguez per retallar cops
amb el líder va fer que la se
gona posició es decantés en
el darrer forat per Sanmar
tín, a tres cops del campió i
Rodríguez quedés tercer a
quatre. Per darrere, com a
quarts quedaven empatats
amb 151 cops: Jordi Saborit,
Manuel Amor i Shane
Murphy.

En la categoria femenina
la guanyadora va ser Glòria
Ruiz amb 160 cops. Amb sis
cops més quedava Abby
Nachshon,quevacomençar
molt bé la competició amb
un 51 però el 56 i 59 posteri
orsvanferquenopoguéssu
perar la campiona. Ruiz va
anar de menys a més en fer
56cops,54i50.Entercerapo
sició quedava empatada la
local Pilar Montero amb Mª
Àngels Taulats. En catego
riaSènior,peramajorsde55
anys guanyava Amador Ro
dríguez amb 14 cops sota par
però en quedar tercer de
l’Absoluta cedia el seu lloc a
Fidel Soler que en va fer 8 H

n Aquest passat cap de set
mana,hantingutllocalFron
tó del Club Tenis Pamplona
lesfasesfinalsdelCampionat
d’Espanya de Clubs de Divi
siód’Honordemàiferramen
ta.

Dissabte van tenir lloc les
semifinals de pala curta en
les quals la parella del Club

Natació Barcelona, únic re
presentant català de la com
petició, formada pels mundi
alistes Emiliano Skufca i
Agustí Brugués II, es va im
posarenunpartitmoltdispu
tat a la dupla del Club Tenis
Pamplona, Lascoiti  Eche
varren, per 21 (715, 1513 i
109).Diumenge,enlafinal,la

parella del CNB va acusar el
cansament de les semifinals i
es va veure superada per la

dupla del Club Puertas Ba
mar,formadaperCarlosBae
zai ImanolIbáñez H

PÀDEL

Els germans Vila, campions de Catalunya
n Els germans Vila –Maite
i Jordi– són els nous campi
ons de Catalunya en cate
goria mixta, després d’im
posarse en la final a Laia
González i Marc Lluís Var
gas. En una final resolta en
dos sets, per 62 i 60, els Vi
la aconseguien conquistar
el títol del campionat cele
brat a les instal∙lacions del
Club Esportiu Gran Via
Mar.

Maite i Jordi Vila havien
accedit a la final després
d’imposarse en semifinals
a Cristina Gomis i Marc
Encinas, per 26, 61 i 61.
Als finalistes González
Vargas se’ls obrien les por

tes de la final després de
guanyar en semifinals a
Ariadna Rovira i Roger Se
galés per 63 i 64.

Els germans Vila recu
llen el testimoni de Laia Bo
nilla i Albert Torras, que
van ser els guanyadors del
títol l’any 2017 del campio
nat de Catalunya en catego
ria mixta.

La cerimònia de trofeus
va estar presidida per
NachoMarín,presidentdel
club amfitrió; acompanyat
d’Àlex Magrià, secretari
del CE Gran Via Mar; i de
Pere Hernàndez, president
de la Federació Catalana de
Pàdel H

TENNIS TAULA

El Girbau Vic TT, classificat
per a la final de la Copa d’Europa
n ElGirbauVicTThacom
pletat un cap de setmana
històric en el qual, a més de
ser matemàticament cam
pió de la Superlliga, s’ha
classificat per jugar la final
de la competició europea
ETTU Cup women de Ten
nis Taula, després de tor
nar a guanyar l’Etival Clai
refontaine, aquesta vegada
per 23.

Gran partit de Nia Xia Li
an autora de 2 punts i de la
jove jugadora Ana García
que ha plantat cara a una
experimentada jugadora,
la russa Maria Dolgikh

amb qui ha perdut per un
ajustat 32 i 1210 el darrer
joc, Tingting Wang ha tan
cat el partit en vèncer a la
número 1 francesa, Jeni
Shao H

PITCH&PUTT

Tommy Hanley guanya l’Open Catalunya

PILOTA

Plata per a Emiliano Skufca i Agustí
Brugués II en l’estatal de pala curta

n El 7 i 8 d’abril es va
jugar al Pitch & Putt
Vallromanes, al Vallès
Oriental, el 12è
Open Internacional
Catalunya de
Pitch & Putt


