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nAquest cap de setmana
s’ha jugat la primera prova
oficial de pitch and putt a
Catalunya després del con-
finament.Finsaras’havien
jugatprovessocialsanivell
declubsi larepresadecom-
peticions es va aturar al ju-
liol davant les recomanaci-
ons de les autoritats de
reduir els desplaçaments.
Del 4 al 6 de setembre

s’ha jugat al camp de Roc 3
aSantaColomadeCervelló
(BaixLlobregat) la faseprè-
via del Campionat de Cata-
lunya Matxplay 2020. Han
participat prop de 300 juga-
dors i jugadores seguint els

protocols de seguretat pel
COVID19 de la Federació
CatalanadePitch andPutt.

El millor jugador de la
prova va ser Jordi del Río
Martín que va aconseguir
fer 46 cops. Dels 8 birdies
fets, 6 han estat consecu-
tiusdel forat7al12.Perdar-
rere amb un cop més van
quedar Pau Marín i a dos
cops Manuel Amor i Adán
López. La fase final del
Matxplay 2020 es jugarà al
camp de Roc 3 el 19 i 20 de
setembre. El Matxplay es
juga per forats i en format
d’eliminatòries per qua-
dre H l’opciódebatreelscampions

de totes les proves disputa-
des, els germans Monfort
Erika Kliokmanaite i Kadri
Puri.CarlaMartínez iNúria
Bouzaarribavenalafinalfe-
menina després de guanyar
en semifinals a JúliaBonet i
BeckyFernández, la parella
amb més segones posicions
de la temporada, per 2-0. Ja
en la final, la solvència i ex-
periència d’Erika Kliokma-
naite iKadriPurinodonava
opcions a la parella de la ca-
talana Martínez i la gallega
Bouza, tancantelpartit amb
un marcador clar 21-15, 21-
10. La lituana i l’estoniana,
que han dominat el circuit
d’inici a fi, es feien així amb
eltítoldecampionesdeCata-
lunya de vòlei platja, que en
elcasdeKliokmanaitehare-
validat, ja que també va ser
campiona la temporadapas-
sada, en aquella ocasió amb
NúriaBouzacomaparella.
Pelquefaala finalmascu-

lina, els germans Monfort,
que han guanyat les cinc

proves que s’han celebrat
aquest 2020, s’han trobat
com a rivals la parella for-
mada per Zdravko Kame-
nov, amb qui ja s’havien en-
frontat en dues ocasions,
formant parella amb Blago-
vest Petrov. La parella de
búlgars, aconseguien arri-
baralafinaldesprésdebatre
en semifinals i en un partit
ajustadíssim, Dexter Ed-
wards i Elio Carrodeguas,
peròdavantdeJaviiVicente
Monfort, i tot iunprimerset
molt ajustat que s’ha decidit
per lamínima,nohanpogut
superar els germans valen-
cians, que tancavenel partit
per2-0.

Amb els campions deci-
dits, els tercers classificats
han estat Júlia Bonet i Bec-
ky Fernández en categoria
femenina, i Elio Carrode-
guas i Dexter Edwards en la
masculina, faltava conèixer
la ‘Parella Perfecta’, premi
especial que atorga Vichy
Catalan almillor jugador i a
lamillor jugadora de la pro-

va, que enaquesta ocasióha
anatapararamansdeKadri
Puri i Vicente Monfort. A
més,elscampionsdeCatalu-
nya de vòlei platja 2020, a
partdeltítolielpremienme-
tàl·lic que atorga la Federa-
ció Catalana de Voleibol,
tambéhanguanyatunapilo-
ta oficial del torneig gentile-
sa de Hörmann i un cap de
setmanaperaduespersones
albalnearideVichyCatalan
aCaldesdeMalavella.
Per últim, s’ha procedit a

l’entrega de premis en què
han estat presents JoanPla-
na, representant territorial
de la Secretaria General de
l’Esport al Camp de Tarra-
gona; Natalia Pleguezuelo,
regidorad’esportsdel’Ajun-
tament de Cambrils; Marta
Borràs,regidoradeTurisme
de l’Ajuntament de Cam-
brils; Joan Cortadellas, re-
presentant de Vichy Cata-
lan; Franz Eiselt, gerent de
Hörmann; i Maribel Zamo-
ra, presidenta de la Federa-
cióCatalanadeVoleibol H

nAlaplatjadelRegueralde
Cambrils s’han coronat,
aquest diumenge a la tarda,
els nous campions de Cata-
lunya de Vòlei Platja 2020,
després de guanyar l’última
provadelVichyCatalanVo-
lei Tour de la temporada.
Erika Kliokmanaite i Kadri
Puri, encategoria femenina,
i els germans Javi i Vicente
Monfort, en la masculina,
han estat les parelles que
hanpujatalmésaltdelpodi.

Fantàstica jornada la vis-
cuda aquest diumenge a
Cambrils, on s’han disputat
les semifinals i les finals del
campionat de Catalunya de
Vòlei Platja, després d’un
dissabte de màxima emoció
on les 16 millors parelles, 8
per gènere, buscaven acos-
tar-se elmàximpossible a la
granfinaldediumenge.

Les principals sorpreses
s’han viscut en les semifi-
nalson,apartde lesparelles
que partien com a favorites,
duesnovesparelless’hanal-
çat per primeravegadaamb

PITCH & PUTT

Tornen les competicions oficials

ESQUAIX

Victòries d’Oriol Sàlvia i Noa
Romero a Santa Cristina d’Aro
nElspassatsdies4 i5dese-
tembre les instal·lacions
del Tipi Park by Sportia de
Santa Cristina d’Aro van
acollir el Campionat d’Es-
panya d’esquaix sots 13 i
sots 17.
A la categoria sots 13

masculina, el jugador del
Mèlich Sports Club de Sant
Just Desvern, Oriol Sàlvia,
es va endur el títol de Cam-

piód’Espanyadeformabri-
llant, enderrotaren la final
el valencià Alex Boni per 3
jocs a 2, en un partit molt
disputat, remuntant un 2 a
1 en contra.

A la categoria sots 17 fe-
menina, clara victòria de
Noa Romero (CN Sant An-
dreu) imposant-se en la fi-
nal a Ona Blasco (Squash
Project) per 3 jocs a 0 H

VÒLEI PLATJA

Kliokmanaite-Puri i els germans
Monfort, campions de Catalunya
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