
PITCH & PUTT

❖ El cap de setmana passat es va dis-
putar al P&P Hcp1 la 6a i última prova
del Rànquing i Interclubs Juvenil. Hi
van participar un total de 108 juga-
dor/es.

El millor jugador de la prova de
la categoria competició va ser el lo-
cal Sergi Andrés que va fer 4 cops
sota par, seguit de Lluís Palomo i
Alejandro González, tots dos del
P&P Can Cuyàs, que van fer tres
cops més. Pel que fa la categoria
handicap, Palomo va guanyar amb
un gran resultat de 11 cops sota par.
Entre els més petits, el millor resul-
tat el va fer el Roger Carot i Oriol
Lucena (P&P Badalona). Lidera la
classificació general Ivan Alcalà
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(P&P El Vendrell), seguit de Torreci-
lla i Quinquilla (P&P Hcp 1).

Pel que fa a l’Interclubs Juvenil, un
cop disputada la 6a prova es van defi-
nir les classificacions. L’equip campió
de la categoria competició van ser el
P&P Hcp 1 Juvenil amb 880 punts, se-
guit de Badalona Mogauto amb 831 i
Can Cuyàs Juvenil amb 772. A la cate-
goria dels més petits l’equip campió
va ser el Badalona – Promeses amb
900 punts, seguits de Roc 3 amb 830
i G. de Caldes Juvenil amb 772.

Els dies 27 i 28 de juny es disputa-
rà, al P&P Papalús de Lloret de Mar, el
Campionat de Catalunya Juvenil  on es
decidiran els campions del Rànquing
Juvenil 2015 de les dues categories.

www.ufec.cat

VÒLEI PLATJA

Kliokmanaite-Puri i Rosell-Plaza,
vencedors a la platja del Bogatell

BÀSQUET

❖ La Sala B
de Luz de Gas
de Barcelona
va ser l’esce-
nari, el passat
dijous 4 de
juny, d’un ac-
te de reconei-
xement a les
S e l e c c i o n s
Catalanes de
Formació 2014-2015 per les sis me-
dalles aconseguides als Campionats
d’Espanya de seleccions: quatre d’or
(Cadet Masculina, Infantil Femenina,

Mini Femeni-
na i Mini Mas-
culina), una
d’argent (In-
fantil Masculi-
na), i una de
bronze (Cadet
F e m e n i n a ) .
L’acte va
comptar amb
la presència

del Secretari General de l'Esport,
Ivan Tibau; del president de la FCBQ,
Joan Fa; i del jugador professional
Roger Grimau.

Acte de reconeixement a les
seleccions catalanes de formació

UFECTV
Properes emissions
• Campionat de Catalunya
individual de bitlles
catalanes
• Campionat de Catalunya
per nivells de gimnàstica
artística
• Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona
• Campionat del Món de
windsurf

FUTBOL AMERICÀ
Badalona Dracs
aconsegueix el
bitllet per a la final
de la LNFA
L'equip de Badalona Dracs
va vèncer, diumenge
passat, amb autoritat la
semifinal davant Óssos
Rivas per un clar 42-6,
aconseguint el bitllet per a
la 13a Final de la Lliga
Nacional de Futbol
Americà. Badalona Dracs
buscarà el seu setè títol de
la LNFA davant València
Firebats el proper 20 de
juny al camp de Badalona
Sud. 

ACTIVITATS
SUBAQUÀTIQUES
Xavier Salvador
s’imposa a Lloret
Xavier Salvador, del Club
Skaphos, es va imposar en
la 7a edició del Fotosub
Apnea Lloret Selva
fotografiant 45 espècies
diferents de peixos.
Aquesta competició de
fotografia de peixos a
pulmó lliure organitzada
per l’ACAS Costa Brava, el
ACESB Girona i el Club
Nàutic Cala Canyelles és la
primera del calendari
català i tot un clàssic.

BREUS

TENNIS DE TAULA

❖El Pavelló Olímpic Municipal de
Reus va acollir el passat cap de set-
mana el Campionat de Catalunya In-
fantil, sub’21 i adaptat, a més de la
prova unificada dels Specials. La
competició, organitzada per la Fede-
ració Catalana de Tennis Taula, va
comptar amb el suport logístic del
CTT Ganxets de Reus.

En categoria infantil, el gran do-
minador de la prova va ser el CTT
Badalona, guanyador de la prova
d'equips masculins, la d'individual
masculina, Adrià Fernández, i la de
dobles masculins, Adrià Fernández-
Raul Fernández. En noies infantils,
triomf d'Alba Fernández del Suris
Calella en individuals i també en do-
bles formant parella amb Núria Ma-

tas, companya d'equip. El Suris Cale-
lla es va endur la prova d'equips fe-
menins infantils.

Pel que fa a la categoria sub’21, el
CN Mataró va ser el clar guanyador,
després d’assolir el triomf per equips
masculins i les dues proves indivi-
duals, amb victòries de Xavier Peral i
Blanca Lario. En dobles masculins,
Raul Porta (CTT Ripollet) i Joan Ma-
sip (CPP Igualada) van endur-se el
triomf davant la parella mataronina
Xavier Peral-Yordi Jason Ramos. En
equips femenins, la victòria va ser
pel Suris Calella.

Pel que fa a la competició adapta-
da, el jugador paralímpic d'Esparre-
guera Jordi Morales va fer bons els
pronòstics i es va coronar Campió de

Catalunya, imposant-se també en la
prova de dobles formant parella
amb el seu company d'equip Ricard

Sabio. Dani Mateo, del CTT La Unió,
va rebre una distinció per la partici-
pació en la modalitat de cadira.

Reus és Esport

❖La Platja del Bogatell va ser
testimoni, el cap de setmana
passat, de la primera prova del
Svatour Campionat de Catalun-
ya de Vòlei Platja 2x2.

Les últimes campiones de Ca-
talunya, les ‘Baltic Girls’ Erika
Kliokmanaite-Kadri Puri, van
vèncer en la final del quadre fe-
mení a la parella formada per
Carla Martínez-Marta García,
assolint d’aquesta forma el pri-
mer triomf al Circuit Català de
Vòlei Platja 2015. La tercera
plaça va correspondre a la pa-

rella integrada per Evangelina
Merteki i Carmen Martínez.

Pel que fa al torneig masculí,
els experimentats Francesc Pla-
za i Juan Miguel Rosell van fer-
se amb el triomf en la final da-
vant Agustín Correa i Germán
López. La medalla de bronze va
ser per a la parella formada per
Jordi Roca i Bruno Roxlo.

A l’entrega de premis van as-
sistir el Secretari de la Junta Di-
rectiva de la Federació Catalana
de Voleibol, Nacho Calderé, i el
Gerent Esportiu, Oscar Novillo.

Ivan Alcalà lidera el rànquing juvenil 


