
podi l’ha completat, en tercera 
posició i amb 306 punts, Vallro-
manes Tablao Cordobés.

El pròxim 17 de juliol tindrà 
lloc l’esperada fi nal per conèi-
xer els equips campions de les 
dues categories de l’Interclubs 
Femení 2021. Els equips guan-
yadors de les passades edicions 
són Franciac (2009, 2015), 
Lleida (2010, 2011), Vallroma-
nes (20212, 2013, 2014, 2016), 
Green Team (2017, 2019) i P&P 
Peralada (2018).
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PITCH & PUTT

Triomf 
de Les Mineres i 
P&P Can Rafel en 

l’última prova  

Les Mineres i Vallromanes A guanyen la fase 
regular de l’Interclubs femení 2021

Ja es coneixen els campions de 
la fase regular de l’Interclubs 
Femení ACPP 2021. 

A la Zona Nord, Les Mineres 
han confi rmat el seu domini 
amb un convincent triomf a 
l’última prova, disputada a P&P 
Mas Torrellas a Santa Cristina 
d’Aro. La parella formada per 
Marta Mota i la Marta Bertran 
(P&P Hcp1 Mineres) ha acon-
seguit la victòria amb 7 cops 

Adrià Muñoz i Gemma Díaz, 
guanyadors absoluts de 
l´aquatló de Torredembarra

AQUATLÓ

En categoria masculina, 
Adrià Muñoz s’ha emportat 
la victòria fi nal desprès d´una 
gran remuntada. Ha fi nalitzat 
amb un temps d’1 hora 4 mi-
nuts 10 segons; un avantat-
ge d’1 minut i 37 segons per 

Torredembarra ha acollit la 
segona jornada de la Lliga Na-
cional Catalana d´aquatlons.

Una prova extremadament 
exigent on part de la cursa a 
peu ha estat sobre un traçat de 
sorra de platja.  

PITCH & PUTT  El pròxim 17 de juliol es coneixeran els vencedors defi nitius de la competició

FEDERACIÓ 
CATALANA DE 
GIMNÀSTICA 

Convocatòria 
d’assemblea 
general 
extraordinària
La Federació Catalana 
de Gimnàstica convoca 
Assemblea General 
Extraordinària, que 
tindrà lloc el proper 
28 de juliol de 2021, a 
les 19.00h en primera 
convocatòria i a les 
19.30h en segona i 
defi nitiva, a la sala 
d’Actes del Consell 
Català de l’Esport 
(Carrer Sant Mateu 
27-37 - Esplugues de 
Llobregat), per tal de 
tractar del següent:

Ordre del dia:

1. Constitució de la 
mesa electoral. Article 
10 del Reglament 
Electoral.

2. Votacions per a les 
eleccions a president/a 
i Junta Directiva de la 
Federació Catalana de 
Gimnàstica

3. Escrutini i 
comunicació de 
resultats.

ANUNCI OFICIAL

sota par. El podi l’han comple-
tat Franciac Verd i Fem Gualta, 
amb 104 cops cada equip. Un 
resultat que les ha convertit 
en guanyadores de la fase re-
gular amb 362 punts, seguides 
de P&P Mas Nou Femení amb 
322 i en tercera posició Olewer 
Hcp1 amb 318. 

Pel que fa a la Zona Sud, 
disputada al P&P Portal del 
Roc a Vilanova i la Geltrú, el 
millor resultat l’han aconseguit 
l’Amparo Aparicio i la Sofi a Fe-
rrer (P&P Can Rafel) amb 7 cops 
sota par, seguides de la Conchi 
Carballo i la Maria Caila (Vall-
romanes) amb un cop més. Tot 
i això, la classifi cació fi nal de la 
fase regular ha fi nalitzat amb 
el triomf de Vallromanes A Fe-
mení amb 370 punts, seguit de 
Green Team Urgell amb 362. El 

TENNIS TAULA

El CN Sabadell, campió 
d’Espanya aleví

després de guanyar el Rivas 
madrileny de Dario Salcedo 
per 3-2 a la gran fi nal. Així ma-
teix, el bronze ha estat pel Fal-
cons Sabadell Tortosa. Dues 
medalles pel tennis taula de la 
ciutat de Sabadell que ha mos-
trat que té molt de futur.

A nivell individual, el gran
protagonista ha estat Luca Khi-
dasheli, que ha completat la 
seva destacada actuació amb el 
títol de campió d’Espanya aleví 
i el Torneig Estatal Individual.

Per primera vegada un club de 
la ciutat de Sabadell ha assolit 
el títol de campió d’Espanya 
per equips en la categoria 
d’edats. 

Ha estat el Club Natació Sa-
badell, amb un trident format 
per Luca Khidasheli, Joan Bar-
berà Soler i Eneko Rodriguez, 
qui ha aconseguit fer-se amb 
el títol espanyol en la catego-
ria d’alevins. 

Els sabadellencs s’han pen-
jat l’or a Antequera (Màlaga) 

HCP1 LES MINERES

davant del segon classifi cat 
absolut i primer sub-23, Fidel 
Díaz.

Pel que fa a la categoria fe-
menina, les esportistes sub-23 
del Prat Triatló 1994 han estat 
les grans dominadores.  Vic-
tòria contundent per Gemma 
Díaz, que ha creuat la línia de 
meta amb un temps de 1 hora 
15 minuts 58 segons. 8 minuts 
després ha arribat la segona 
classifi cada absoluta i com-
panya de club , Delia Blaess. 

Cursa extrema 
una part de la qual 
sobre un traçat de 

sorra de platja   


