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‘PITCH & PUTT’

VOLEIBOL

Triomf de Sergio González 
i Adrián Sánchez 
Del 25 al 27 de setembre el 
Pitch & Putt Montseny (Gual-
ba) va acollir la XVIII edició 
del Campionat de Catalunya 
Dobles FCPP hi van participar 
418 jugador/es. Va estar orga-
nitzat per la Federació Catala-
na de Pitch & Putt.

El campionat era a 54 forats 
i es jugaven 3 modalitats de joc, 
la fourball, la greensome i la 
foursome i amb mides catala-

nes, vol dir que les mides del 
forats van entre 40 i 120 metres 
de distància com a màxim.  Per 
accedir a jugar la segona part 
del campionat, s’havia de pas-
sar un tall i només podien pas-
sar 32 parelles.

 El nivell de joc va ser altís-
sim durant les dues jornades i 
el resultat estava molt ajustat, 
entre les 32 parelles que van 
passar el tall només hi havia 

3 cops de diferència. El tall va 
quedar a 49 cops.

 Sergio González i Adrian 
Sánchez van aixecar el Trofeu 
de Campions de Catalunya 
Doble FCPP per 3era vegada, 
cal destacar que ja van ser 
campions a l’any 2012 i 2013, 
subcampions al 2019, 4arts al 
2018 i 5ens al 2014. També van 
ocupar la 3era posició al Ràn-
quing Doble 2018.

segona mànega, Bergadà s’ha 
escapat i ha creuat la bandera 
de quadres amb onze segons 

d’avantatge respecte Sánchez, 
que ha repetit segona posició.

Pel que fa a les dues cate-

gories de la Copa Catalana de 
Promovelocitat convocades al 
circuito Internacional de Zue-
ra, Izan Rodríguez ha tornat 
a mostrar-se intractable en la 
categoria PromoRACC1. 

Pel que fa a la categoria 
PromoRACC2, després d’un 
inici un pèl irregular Cesc 
Obiol sembla que ha posat la 
directa cap al títol. El pilot del 
Sominety School ha guanyat la 
tercera cursa de la temporada 
-la segona de manera conse-
cutiva- i a més ho ha fet amb 
doblet de triomfs.

Debut de la Yamaha 
R125 BLU CRU Cup al 
circuit de Zuera

El  debut  de  la  Yamaha  R125  
BLU  CRU  Cup  i  les  curses  de  
les  categories  PromoRACC1 i 
PromoRACC2 de la Copa Ca-
talana de Promovelocitat han 
sigut les notes més destacades 
d’aquest diumenge al circuit 
de Zuera.

Un dels pitjors aliats dels 
pilots, el vent, ha sigut prota-
gonista al llarg de tota la jorna-
da al traçat aragonès. Malgrat 
aquest factor meteorològic, els 
corredors de totes les catego-
ries han donat el millor de si 
mateixos per aconseguir un 
bon resultat.

Pel que fa al debut de la 
fl amant Yamaha R125 BLU 
CRU Cup, emmarcada dins 
del Campionat del Medite-
rrani de Velocitat, cal desta-
car un nom per sobre la resta, 
Lluc Bergadà. Tant el pilot de 
l’Escuderia Osona com Gon-
zalo Sánchez, que també ha 
realitzat una bona actuació, 
han demostrat estar un punt 
per sobre de la resta, si més no 
en aquest inici de temporada.

Lluc Bergadà s’ha imposat 
amb molta claredat en totes 
dues mànegues, si bé és cert 
que en la primera ha trobat 
un dur oponent en la fi gura 
de Gonzalo Sánchez. En la 

MOTOCICLISME

PROTAGONISTA El vent va marcar la 
competició
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La pròxima  
cita de la Copa 

Catalana de 
Promovelocitat 

serà el 18 d’octubre 

El vòlei català segueix 
creixent tot i la 
Covid-19

El creixement del voleibol 
català segueix en augment tot i 
una darrera temporada marca-
da per l’aturada que va suposar 
la pandèmia de la COVID-19 i 
un inici de nova temporada 
marcat per la incertesa i la 
preocupació de nous rebrots.
Tot i així, el treball de la Federa-
ció Catalana de Voleibol amb la 
creació de protocols i mesures 
de seguretat i l’esforç del clubs 
per seguir tirant endavant les 
seves entitats amb les màxi-
mes garanties, han donat com 
a resultat una nova tempora-
da marcada, no només per la 
continuïtat del voleibol, sinó 
pel creixement amb 14 nous 
equips en competició, arribant 
als 749. 

De les 24 competicions fe-
derades existents, des d’alevins 
fi ns a sènior tenint en compte 
les categories amateurs, només 
6 categories baixen el número 
d’inscripcions, mentre 12 els 
augmenten i 6 més es queden 
com estaven. L’augment més 
signifi catiu el viu la categoria 
amateur / màster que passa 
a tenir 38 equips inscrits, 10 
més que la temporada pas-
sada, seguit de la categoria 
juvenil/cadet femenina que 
aquesta temporada tindrà 40 

749 EQUIPS  Gràcies als 14 nous equips de 
competició

equips. D’altra banda, el major 
descens l’ha patit la categoria 
aleví, que ha perdut 13 equips, 
tot i que més de 30 seguiran 

en competició. En total, entre 
les altes i les baixes, són 720 
equips 11 equips més en com-

Hi ha ganes  
de voleibol i de 
competició, i les 

xifres així ho 
demostren

petició catalana i 3 a l’estatal. El
que fa que a Catalunya hi hagi
14 equips més que la tempora-
da passada.

Un total de 720 equips, 11
més que la temporada passa-
da, estan inscrits en compe-
tició catalana, mentre que en
competició estatal hi haurà 29
equips catalans, 3 més que al
2019. En total, aquesta tempo-
rada 2020/2021 hi haurà 749
equips en competició, 14 més

que l’any anterior, o 332 més
que la temporada 2014, quan
només hi havia 412 equips. 


