
MUNDO DEPORTIVO VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019 29

nAquest cap de setmana
se celebra la cursa demun-
tanya Ultra Pirineu 2019,
Gran Premi Diputació de
Barcelona, que té sortida i
arribadaalmunicipi deBa-
gà.Elsseus94kmdedistàn-
cia i 6.200 m de
desnivell positiu
recorren els
trams d’alta
muntanya més
emblemàtics i es-
pectaculars del
Parc Natural del
Cadí-Moixeró,
convertint-la en
una de les curses
mésexigents i in-
ternacionals del país i que
cada any reuneix partici-
pants demés de 60 països.
D’entre els atletes que hi

participaran destaquen:
Oriol Cardona, Dmitry Mi-
tyaev, Stian Angermund-
Vik, Tòfol Castanyer, Mi-
guel Heras, Marco de

Gasperi, Yngvild Kasper-
sen, Fernanda Maciel,
MimmiKotka,HollyPageo
Sanna i LinaElKott.

Una de les novetats
d’aquesta edició és que
s’amplia fins arribar a sis

carreres amb dues noves
incorporacions: laSkyPiri-
neu i la Trail Pirineu. La
Salomon Ultra Pirineu es
podrà seguir en directe a
travésdelwebi lapàginade
Facebookde lacursa, i tam-
bé serà retransmesa per
TV3 H

nMés de 100 jugadors van
participar en el 14è Open de
Tres Bandes Ciutat de Gan-
dia. La competició es va des-
envolupar del 23 al 29 de se-
tembre i va comptar amb la
participació exitosa d’Anto-
nio Montes. Després de de-
mostrar lasevaclassedurant

totel torneig,Montesvaarri-
bar a la gran final, en què va
derrotar un excel·lent Raúl
Cuenca i va obtenir el triomf
per40a33en28entrades.Ser-
gioJiménez,per lasevapart,
va acabar en 5a posició amb
lamillormitjana general del
campionat1,534 H

nEl cap de setmana passat
esvajugarla8aiúltimapro-
vadelCampionatdeCatalu-
nya per Equips Interclubs
2019adiferentsseusdeCata-
lunya.Lacompeticióarriba-
vaenguanyalaseva25aedi-
ció i hi han participat 138
equips i més de 1.100 juga-
dors i jugadores a cadascu-
nade les proves i un total de
2.090 jugadors/es inscrits.

Els equips de la màxima
divisió van jugar diumenge
alPitch&PuttElMontseny,
l’equipgironídeFranciac lí-
der del campionat des de la
tercera jornada, era el favo-
rit a guanyar el títol, ja que
tenia un avantatge de 76
punts respecte al seu perse-
guidor,XerinolaHcp1.

Entre els 144 jugador/es
de 1a divisió el millor resul-
tat individual el va fer Fer-
nando Cano (Gualta Plus
Costa Brava) amb 6 cops so-
tapar,seguitamb2copsmés
deFernandoGonzález(Vall-
romanes) i Josep Ramon
Portell (Gualta CasaBegur).
Pel que fa a les parelles, les
millors van ser Jose Isidoro
Serra i Oscar Martínez
(Sant Cebrià) amb 47 cops,
seguit d’un quàdruple em-
pat a 48 cops entre Ricard
Morat / Glòria Ruiz (Tema
Hcp1), José Santos / Pedro
Samblas (Gualta Plus Costa
Brava), Sergio González /
Carolina González (Xerino-
la Hcp1) i Antonio Mateo/

OscarPiqué (Roc3).L’equip
Gualta Plus Costa Brava va
guanyar laprovaambunto-
tal de 206 cops, seguit de
Franciac amb 210 cops, i
aquesta segona posició sig-
nificava proclamar-se cam-
pions del Campionat de Ca-
talunya per Equips FCPP
2019 amb un total de 678
punts. És el segon any que
l’equip de Franciac guanya
aquest campionat, l’anteri-
or va ser al 2013. Cal desta-

cartambéquehanguanyat5
vegades laCopaCatalunya -
Trofeu Solius, competició
que es juga entre els 8 mi-
llors equips classificats de
l’Interclubs de 1a divisió,
van ser al 2005, 2011, 2015,
2016 i 2017. L’equip subcam-
pió va ser el Xerinola Hcp1
amb 576 i en tercera posició
elRoc3amb460.

Els equips campions de la
restadedivisionsvanserels
següents: A 2a divisió Est,

Serrallonga; 2a divisióOest,
P&PLleida Cargols; 3a divi-
sió Est, Chicago G. Club; 3a
divisióOest,ClubP&P64; 4a
divisió Nord, Volcànics de
Peralada; 4a divisió Centre
G-1, Amics de Franciac; 4a
divisió Centre G-2, The Golf
Trotters.
Uncop finalitzatel campi-

onat es va fer l’entrega de
trofeus als equips guanya-
dors de cadascuna de les di-
visions i zones H

POLIESPORTIU

Arriba la Salomon Ultra Pirineu 2019

PÀDEL

Celebrades les Copa
Catalunya Or i Plata
nEl Terrassasports i CT
Barcino B han inscrit amb
lletres d’or en el seu pal-
marès el títol comacampi-
ons de la Copa Catalunya
2019 categoria Or. En do-
nes, les de Terrassa van
derrotar en la final el Vall-
doreix B per 2 a 1. En ho-
mes, el BarcinoBva reedi-

tar el títol vencent el
Terrassasports per 2 a 1.
D’altra banda, les Les pis-

tes del Ekke veien com
aquest cap de setmana el
equip femení B del CUB
Sports i elmasculí del Star’s
Pàdel s’adjudicaven la Copa
Catalunya 2019 en categoria
Plata H

PITCH & PUTT

Franciac, campió de l’Interclubs 2019

BILLAR

Triomf d’Antonio Montes


