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BREUS
TENNIS

ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA DE 
CLUBS 
En virtut de les atribucions que 
li confereix l’art. 22 dels Estatuts 
de la Federació Catalana de 
Tennis, la seva Junta Directiva 
convoca ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS pel 
proper dia 30 de novembre de 
2018, a les 19 hores en 1a convo-
catòria i a les 19,30 hores en 2a 
convocatòria, a l’Hotel Avenida 
Palace, Gran Via de les Corts 
Catalanes, 605, BARCELONA amb 
el següent:
ORDRE DEL DIA 
1. Designació, entre els Clubs 
assistents, de 3 interventors per 
aprovar l’Acta de l’Assemblea.
2. Autorització a la Junta Directi-
va  de la Federació per optar a la 
licitació del Centre Municipal de 
Tennis de la Vall d’Hebron i, en 
el seu cas, poder constituir una 
societat mercantil, agrupació 
d’interès econòmic o unió tem-
poral d’empreses per a la gestió 
del Centre.
3. Aprovació, si s’escau, del Pla 
de Viabilitat de la Federació Ca-
talana de Tennis per al període 
2019-2025
4. Torn obert de paraules. 
Jordi Tamayo De Winne  
President   
Barcelona, 31 d’octubre de 2018

RUGBI
CONVOCATÒRIA 
D’ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA 
DE RUGBY 
Per acord de la Junta Directiva 
de la Federació Catalana de 
Rugby, de data 23 d’octubre de 
2018, se’l convoca a l’Assemblea 
General Extraordinària que 
tindrà lloc el dia 26 de novembre 
d’enguany a les 18:30 hores en 
primera convocatòria i a les 
19:00 hores en segona, al INEFC, 
Av. de l’Estadi 12-22, Barcelona: 
ORDRE DEL DIA
1.- Informe del president de la 
Federació Catalana de Rugby.
2.- Nomenament de dos inter-
ventors entre els membres de 
l’Assemblea assistents a la ma-
teixa, que aprovaran i signaran 
l’acta, si s’escau, conjuntament 
amb el President i Secretari de la 
Federació.
3.- Presentació i aprovació, si 
s’escau, del Plec de condicions 
particulars per la contractació 
del projecte bàsic i executiu per 
a un nou centre de tecnifi cació 
esportiva a Les Fonts, Terrassa.
4.- Presentació i aprovació, si 
s’escau, del Reglament de règim 
intern del Comitè d’àrbitres de la 
Federació.
5.- Presentació i aprovació, si 
s’escau, de les propostes presen-
tades pels Clubs.
6.- Torn obert de paraules.
Barcelona a 25 d’octubre de 2018
La Junta Directiva

MÚIXING

❖Amb la regularitat que el 
caracteritza, el català Víctor 
Carrasco va tornar a complir 
amb els pronòstics i va afe-
gir una nova medalla al seu 
extens palmarès. Després del 
títol mundial de la ICF obtin-
gut el primer cap de setmana 
d’octubre a Polònia, el múi-
xer de l’equip RFEDI va com-
pletar un espectacular inici 
de temporada amb la meda-
lla de plata als Campionats 
d’Europa de la IFSS (Interna-
tional Federation of Sleddog 
Sports). 
La competició, celebrada a la 
localitat de Nybro, al sud-est 
de Suècia, va comptar amb 
prop de 400 participants i 
va celebrar divendres les fi -
nals de bikejoring i canicròs. 
En la modalitat de Bikejoring 
Homes Sènior (DBM), el Víctor 
Carrasco i la seva gossa Rona 
van segellar la medalla des-
prés d’obtenir el millor temps 
per una sola dècima entre 
tots els participants, resultat 
que se sumava al tercer millor 

registre aconseguit dijous en 
la primera màniga. 
“Sembla que se’ns resisteix 
el títol continental però, so-
bretot, em quedo amb la fei-
na que ha fet la Súper Rona. 
Ha estat impecable” comen-

Víctor Carrasco suma una nova medalla 
europea en múixing sobre terra

tava el català després d’una 
exigent cursa, on va mante-
nir un igualat i intens frec a 
frec amb els altres dos mem-
bres del podi. El campió fi -
nal, el noruec Viktor Sin-
ding-Larsen, només va ser 

10 segons més ràpid, mentre 
que el Víctor va acabar supe-
rant al txec Martin Klár, me-
dalla de bronze, per només 6 
dècimes. 
Per la seva part, la catala-
na Natàlia Camps també va 

aconseguir estar entre les 10 
millors de la seva categoria, 
Bikejoring Dones Veteranes 
(DBMW), on va acabar en 9a 
posició.

PITCH & PUTT

❖La 22a edició del Campio-
nat de Catalunya Juvenil es 
va jugar al P&P Badalona. Hi 
van participar 99 jugador/es 
entre les dues categories la 
d’iniciació i la de competició. 
El guanyador de la categoria 
iniciació va ser el Martí Luja 
Pascual que va fer 1 cop sota 
par, els mateixos que en Jon 
Julià, que va quedar segon en 
el desempatat a mort sobta-
da. Altres campions per cate-
gories iniciació van ser: Cam-
piona Aleví: Núria Bertran, 
Campiona Benjamina: Anna 
Martínez i Campió Prebenja-
mí: Biel Cabanes. Pel que fa 
als jugador/es de la catego-
ria competició, que jugaven 
la competició a 18 forats,  el 
campió va ser l’Ignacio Az-
narez (Can Cuyàs) que va fer 
3 cops sota par, els mateixos 
que  David Mur (Can Cuyàs) 
a qui va guanyar al desem-
pat . Altres campions per ca-

tegories competició van ser:  
Campió Aleví: Alejandro Pu-
jol, Campió Infantil: Ivan 
Ponsdomènech, Campió Ca-
det: Max Mezquita i Campió 
Junior: Arnau Lladó
 
La 17ª edició del Campionat 
de Catalunya Sènior es va 
jugar al Pitch & Putt Portal 
del Roc a Vilanova i La Gel-
trú . Van participar 169 ju-
gador/es sèniors, majors de 
55 anys. Juan José Maten-
cio (Montgrós CE) es va pro-
clamar campió de Catalun-
ya Sènior amb 100 cops en 
dues voltes, seguit de Joan 
Martí (Sant Cebrià) amb 100 
cops. Altres campions van 
ser: Campió 1ª categoria: An-
tonio Garcia Avila, Campió 2ª 
cat: Josep Cortada, Campió 
Supersènior: Julian Rodri-
guez Saez i Campiona Feme-
nina: Pilar Montero Sánchez 
116 cops.

Celebrats els campionats de 
Catalunya Juvenil i Sènior

BEISBOL

❖El beisbol a la ciutat de Bar-
celona està de celebració. 
Malgrat ser un esport emer-
gent, desconegut per gran 
part de la població, el cap de 
setmana passat més de 500 
persones van apropar-se al 
Camp Municipal de Beisbol 
“Carlos Pérez de Rozas” per 
veure la 22a edició del Tro-
feu Ciutat de Barcelona, tot 
un clàssic que se celebra cada 
dos anys. Enguany, el torneig 
va enfrontar a tres equips, 

que van disputar un total de 
4 partits repartits entre dis-
sabte i diumenge. Concreta-
ment, els tres equips eren: 
la Selecció Catalana Absolu-
ta, la vigent campiona; l’MVP 
All Star, un equip amb els mi-
llors jugadors de la Lliga Na-
cional; i l’USSSA Itàlia, un 
conjunt de jugadors profes-
sionals de la lliga italiana.

Beisbol del més alt nivell
A la gran fi nal van arribar la 

Itàlia s’endú el 22è Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona

Selecció Catalana o l’USSSA 
Itàlia. El dominador del par-
tit des del començament va 
ser clarament l’equip local, 
però una ofensiva dels ita-
lians a la cinquena entra-
da va capgirar el marcador, 
que ja es va quedar així fi ns 
al fi nal. Amb un 8 a 6 al mar-
cador, l’equip USSSA Itàlia 
es proclamava campió de la 
22a edició del Trofeu Ciutat 
de Barcelona, amb només 
una derrota.


