
PITCH & PUTT

❖ El cap de setmana passat es van
iniciar les competicions oficials de
Pitch & Putt del 2015. Concretament
es va disputar  la 1a  prova de  les Ca-
llaway Series Rànquing EPPA 2015
Torneig Supersoft al P&P l’Ampolla,
competició organitzada per la Federa-
ció Catalana de Pitch & Putt en què
van participar un total de 231 juga-
dor/es, que van gaudir d’una tempe-
ratura perfecta per a desenvolupar el
joc.

Després de la jornada de divendres
hi havia un triple empat al capdavant
de la classificació. Dissabte el millor
va ser Jordi Serra, del P&P Tennis Mo-
ra, que va fer 8 cops sota par, després
de fer birdies en els forats 2, 3, 5, 7, 10
, 12, 14 i 18, i par en la resta. Diumen-
ge ja ningú el va poder superar i es va
proclamar guanyador del Torneig Su-
persoft.

En segona posició, amb dos cops
més, van quedar classificats Àngel Ca-
ñizares, del P&P Callejeros, Jordi Pla-
nas, del P&P Can Rafel, Manuel Amor,
del P&P Badalona, i Amador Rodri-
guez, del P&P Sant Cebrià. 

Pel que fa a la categoria femenina
les millors van ser Montserrat Garcia,

Jordi Serra guanya el torneig Supersoft

27L’ESPORTIU. DIVENDRES, 16 DE GENER DEL 2015UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA

del P&P Sant Cebrià, i Pilar Montero,
del P&P Vallromanes, que van fer el
par del camp. 

La propera cita serà al Pitch & Putt
Portal del Roc de Vilanova i la Geltrú,
els 30, 31 de gener i 1 de febrer, quan

es disputarà la 2a prova de les quatre
de les Callaway Series Rànquing EPPA
2015 Torneig Mack Daddy Wedges.

www.ufec.cat

POLIESPORTIU

❖ El diputat d'Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Josep Salom, va
entregar dimarts a l'alcalde de To-
relló, Santi Vivet, el pla d'autopro-
tecció (PAU) de la Cursa pels camins
dels matxos d'aquesta població. 

Aquesta cursa transcorre per ca-
mins que antigament eren transi-
tats per traginers amb matxos ca-
rregats amb productes per a l'in-
tercanvi comercial. 

L'encàrrec ha consistit en la re-
dacció del PAU d'aquest esdeveni-
ment, inclòs dins de l'àmbit d'apli-
cació del Decret 82/2010, de 29 de

juny, de la Generalitat, pel qual s'a-
prova el catàleg d'activitats i cen-
tres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció. L'objectiu és pre-
parar els mitjans humans i tècnics
necessaris per fer front a les emer-
gències que puguin esdevenir-se
durant el desenvolupament de l'ac-
tivitat, que se celebra a l'aire lliure.

El Pla consta d’un document per
a la identificació de l'activitat, un
per preveure els recursos i mitjans
disponibles, un manual d'actuació i
un altre d'implantació, manteni-
ment i actualització. 

BOWLING DE DEU

❖ Moisés Pérez, del Club Diago-
nal de Sant Vicenç dels Horts, es va
erigir campió del 2n Torneig de Reis
en vèncer Ignasi Moles del Club Jo-
ventut de Castelldefels, en la darre-
ra eliminatòria, per 228 a 178.

En la primera eliminatòria de la
final, Moisés Pérez es va imposar a
Joan Vall, del Sweetrade BC de Les
Franqueses, i campió de la 1a edi-
ció, per 190 a 156; mentre que Mo-
les es va desfer d’Axel Guimó, del
Club Diagonal, per 213 a 181.

Pel que fa als rècord individuals,
Moisés Pérez es va fer amb la millor
partida (278) i la millor sèrie de repes-
ca (1373); mentre que Axel Guimó, del

Moisés Pérez, campió del torneig de Reis

Salom entrega el pla d'autoprotecció
per a la Cursa pels Camins dels
Matxos, de Torelló

Club Diagonal, amb 1260 aconseguia
la millor primera sèrie. En categoria
femenina la millor partida i sèrie va
ser per a Íngrid Jullià, del Club Bo-
wling Les Corts de Barcelona, (237) i
(1187);  la millor sèrie de repesca va
ser per a Cristina Sanz (1186), també
jugadora del Club Les Corts.

La competició es va cloure amb
el tradicional lliurament de premis i
trofeus de mans de Marcial Ovide,
director del torneig. Un total de 66
esportistes de 16 clubs catalans van
prendre part a la competició, que
va tenir lloc del 3 a l’11 de gener a
les instal·lacions de Baix Bowling de
Sant Vicenç dels Horts. 

ESQUÍ ALPÍ

Tot a punt per al
memorial Albert
Pardo
El 5è Memorial Albert Pardo,
competició alpina del
calendari de la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern,
es va haver d'ajornar el
passat mes desembre a causa
de les pobres condiciones de
neu i finalment es farà aquest
cap de setmana. En lloc de
l'Eslàlom i el Gegant
programats inicialment, es
disputaran dos Eslàloms a la
pista Roc Blanc.

VOLEIBOL

Cinc àrbitres catalans
realitzen el curs
nacional d’àrbitre a
Palència
El passat cap de setmana del
2 al 4 de gener fins a cinc
àrbitres catalans, Daniel
Sarrión, Miriam Gris, Sergio
Fernández, Eva D’Acuña i
Jonathan Artero, tots cinc
àrbitres Territorial ‘A’, van
realitzar a Palència la fase
presencial del Curs Nacional
d’Àrbitre, mostra del bon
moment actual pel qual passa
l’arbitratge català.

ESQUAIX I
RAQUETBOL
Convocatòria de
l’assemblea general i
ordinària de la FC
d’Esquaix i Raquetbol
DIA 
7 de febrer de 2015
HORA
1a convocatòria a les 13.30 h,
2a a les 14 h.
LLOC
c/ Floridablanca 41, de
Barcelona 

ORDRE DEL DIA

1.- Informe del President
2.- Aprovació, si s’escau, del
pressupost per a l’exercici
2015
3.- Aprovació, si s’escau, del
programa anual i del
calendari esportiu
4.- Precs i preguntes

BREUS


