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BÀSQUET CDR

HÍPICA

Biel Carbó i Òscar 
Onrubia, a la 
selecció estatal
Del Del 9 al 12 d’octubre tin-
drà lloc la Concentració de 
la Selecció Espanyola mas-
culina sub-22 de bàsquet en 
cadira de rodes a les instal.
lacions del CAR de Sierra 
Nevada (Granada). Entre els 
14 jugadors seleccionats hi fi -

guren els catalans Biel Carbó 
(UNES FC Barcelona) i Òscar 
Onrubia (Las Rozas FDI).

Els dos joves jugadors ca-
talans ja són habituals a les 
convocatòries de la Selecció 
Espanyola Sub-22, a més, 
l’Òscar Onrubia també ja ha 

participat i jugat partits amb 
la Selecció Absoluta mas-
culina. Són els dos jugadors 
joves amb més projecció del 
bàsquet en cadira de rodes 
català. En aquesta concentra-
ció, el seleccionador, Miguel 
Vaquero, vol començar a tre-
ballar els futurs compromisos 
internacionals de la Selecció 
que es poden veure condicio-
nats per l’evolució de la pan-
dèmia de la Covid-19 a nivell 
mundial.

La concentració es portarà 
a terme al CAR de Sierra Ne-
vada sota estrictes mesures 
de seguretat i aplicant els 
protocols d’actuació davant 
la Covid-19. 

PITCH & PUTT

Tres-cents
jugadors van 

participar en la 
fase prèvia del 

campionat 

Torredembarra proclama 
els campions de Catalunya
PONIS Proves de les disciplines olímpiques

El Centre  
d’Equitació 

Torredembarra 
va ser la seu de 
la competició 

Josep Iglesias es corona 
campió de Catalunya

El cap de setmana 19 i 20 de 
setembre es va jugar la XIV 
edició del Campionat de Cata-
lunya Matxplay FCPP al Pitch 
& Putt Roc 3 de Santa Coloma 
de Cervelló (Baix Llobregat). 
El Matxplay es juga per forats i 
sota la normativa EPPA, 3 pals i 
màxima distància de 90m.

Dissabte a primera hora 
del matí es va donar el tret de 
sortida a la competició i van co-
mençar els primers enfronta-
ments i les primeres sorpreses 
en els resultats. Jugadors que 
tenien opcions a guanyar el tí-
tol quedaven eliminats. De cara 
a la tarda es va jugar la 2ona i la 
3era ronda del campionat. Els 
jugadors que passaven ronda 

MATXPLAY Disputat al Pitch & Putt Roc 3

per jugar diumenge van ser, el 
Campió del 2019 Barry Coom-
ber (Gualta) / Josep Iglesias 
(Sant Cebrià), David Solé (Cam-
brils) / Amador Rodriguez (Sant 
Cebrià), Javier Rodriguez  (Pe-
ralada)/Teodoro Febrero (Roc 
3), Tomás Méndez (Franciac) / 
Oscar Piqué (Roc 3).

El guanyador de l’absolut va 

Amb un gran èxit de partici-
pació es va celebrar el passat 
cap de setmana, al Centre 
d’Equitació Torredembarra 
(CET) el Campionat de Ca-
talunya de Ponis de les tres 
modalitats olímpiques, salt, 
doma i complet.

Quatre proves de campio-
nat més 2 criterium es van 
disputar en doma clàssica. 

ser Josep Iglesias, qui va aixecar 
el títol de Campió de Catalun-
ya Matxplay 2020 en guanyar a 
Méndez al darrer forat . Iglesias 
havia aconseguit un marge de 
2 forats que Méndez va retallar 
fi ns empatar al forat 17. En el 
18 Iglesias va deixar la bola a 
menys d’un metre del forat i no 
va fallar el birdie. En categoria 
femenina Glòria Ruiz va guan-
yar clarament a la fi nal a Purifi -
cació Montaña. 

En els Sèniors Pedro Sin va 
necessitar arribar al forat 18 
per guanyar a Jorge Baqués. El 
campió handicap no positiu  va 
ser Raúl Calle que va tancar el 
seu partit al forat 17 davant de 
Toni Garcia. 

Victòries per a Elsa Manza-
no amb “Magistral de Janas”; 
Itziar Alonso muntant a “Ha-
ppy Feet la Campana; Carla 
Ugena amb “Lucy”, Elsa Cru-
set amb Cashmire D’Azur”; i 
Clàudia Martin amb “Bonita” 
i Itziar Alonso amb “Groeze ‘s 
Rakker”.

En la disciplina de complet 
els campions van ser Julia Gi-

ros amb “Rosseta”; Mar López 
amb “Cantinfl as”;Ingrid Mus-
so amb “Curro”; Alvar Sala i 
“Chanel”; Anna López amb 
“Kayac”; Daniel Muñoz amb 
“Tra Dolcet de Janas”; i Julia 
Stolarcyk amb “Sira”.

Pel que fa al campionat
de salt d’obstacles, medalles 
d’or per a Primitivo Nieves 
amb “Gormiti”; Iker Nieves 
muntant a “Gormiti”;  Vikto-
ria Georgieva Dimitrova amb 
“Puça”; Marta Gallardo amb 
“Bieke”; Elizaveta Efi mova 
amb “Blommerschot ‘s Nis-
ke”; Aleix Poblet amb “Pinta”; 
Viktoria Georgieva Dimitrova 
amb “Miss Crazy Look”.

En les proves critèrium,
victòria de Martina Montes 
amb “Apache de Janas” en 
0,30 i d’Helena Ramírez amb 
“Toscana” en 0,50.


