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En marxa el Rànquing i Interclubs Juvenil

E
l P&P Can Cuyàs va 
acollir, el cap de set-
mana del 24 i 25 de 
gener, la primera pro-
va del Rànquing Fede-

ració Catalana del Pitch & Putt 
– Interclubs ACPP Juvenil i Júnior 
2015; la prova, en què van par-
ticipar 133 joves jugador/es, va 
estar organitzat per la Federació 
Catalana de Pitch & Putt. 

Pel que fa als jugadors de la 
categoria competició, va haver 
un triple empat en la primera 
posició entre Jordi Torrecilla 
(Hcp1), Abraham Alvarez (P&P 
Badalona) i Sergi Andrés (HCP1) 
que van fer un cop sobre par. 
Aquest any com a novetat del 
Reglament d’aquesta competi-
ció és que hi ha també classifi-
cació de categoria handicap, la 
va guanyar el Dani Maloletnev, 
que va fer 43 punts, seguit dels 
germans Hugo i Candela Palo-
meque amb 42 punts cadascun. 
Tots tres son del l’equip del P&P 
Papalús.

Els més petits, els de la cate-
goria d’iniciació,  juguen sota la 
normativa EPPA i excepcionalment 
poden portar 6 ferros i el putter, 
només juguen 9 forats. El millor va 
ser Roger Carot (P&P Badalona), 
seguit d’Alejandro Beltran (Roc 3), 
que va guanyar també la categoria 
handicap.

 Pel que fa a l’Interclubs Juvenil 

categoria competició, l’equip de 
Sant Vicenç de Montalt Hcp 1 Juve-
nil es va emportar els 150 punts al 
guanyar la prova, seguit del Bada-
lona Mogauto amb 140 i en terce-
ra posició l’equip local Can Cuyàs 
amb 130. La categoria d’iniciació 
la va guanyar l’equip de Badalona 
Promeses, seguit en segona posi-
ció pel G. de Caldes Juvenil. n

PITCH & PUTT

HÍPICA

La disciplina d’Alta Escola va ce-
lebrar, el passat diumenge 25 de 
gener, el Campionat de Catalunya, 
després que aquest fos suspès 
en el mes d’octubre degut el brot 
de Rinopneumonitis que va as-
solar Catalunya i que va haver de 
suspendre diverses competicio-
ns.
En aquesta ocasió es van cele-
brar un total de cinc categories, 
absoluts,  cavalls joves, alevins, 
juvenils, infantils i benjamins. A 
la màxima categoria del Campio-
nat, Andrés Santiago va obtenir 
la medalla d’or a lloms de Kuwait 
Larios, seguit de Victor Arquimbau 

Proclamats els nous 
campions de Catalunya

amb Equador I. A cavalls joves, el 
nou campió de Catalunya és Tomás 
Santiago amb TH Nautico, seguit 
d’Álvaro Alconchel i David Santiago. 
A la categoria juvenil, la nova cam-
piona és  l’amazona Marta Álvarez 
amb Nilo XXVII. En infantils, Júlia 
Franch es va proclamar campiona de 
Catalunya a lloms de Brufen, seguit 
de Laura Martinez Fole amb Wendy. 
A la categoria d’alevins, Marina Ca-
ballero a lloms de Fary va obtenir 
l’or, seguida de Joana Rubio amb Big 
Daddy. El Campionat es va comple-
tar amb la prova d’alevins, categoria 
conquerida pel binomi format per 
Cristian Caballero amb Fary.

El diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, 
Josep Salom, va inaugurar 
dissabte al matí la refor-
ma del poliesportiu muni-
cipal de Sant Climent de 
Llobregat, acompanyat de 
l’alcalde del municipi, Isidre 
Sierra.
El suport de la Diputació, 
inclòs dins el Pla Xarxa 
Governs Locals, ha estat 
de 180.000 € que princi-
palment han anat destinats a la 
reforma de la pista poliesportiva. 
També s’ha condicionat la pista 

amb la instal•lació de cistelles de 
bàsquet i la redacció d’aquest pro-
jecte. L’actuació contempla, alhora, 

un reforç estructural i de 
fonamentació.
Amb aquesta actuació, 
tres de les quatre façanes 
del poliesportiu queden 
tancades fins a la coberta, 
mentre que la restant està 
protegida per un talús.
L’acte també va comptar 
amb la presència de tots 
els equips esportius del 
municipi pertanyents a 
l’Associació Esportiva Sant 

Climent, Club Bàsquet Sant Climent 
i el Club Futbol Sala Sant Climent, a 
més dels responsables de l’obra.

POLIESPORTIU ENTITATS EXCURSIONISTES

La Volta Cerdanya Ultra-
fons (VCUF) prepara per a 
la seva quarta edició no-
vetats importants, com 
una nova cursa nocturna 
de 28 km a la Cerdanya 
francesa. La VCUF arran-
ca el 2015 preparant les 
novetats destacades que 
tindran lloc del 6 al 12 de 
juny a la seva 4a edició: 
la cursa estrella s’allarga fins als 
122 km, una cursa nocturna i la 
resta de recorreguts es fixen a les 

distàncies de mitja marató i ma-
rató, a més de la clàssica cursa 
popular que canvia el traçat.

La VCUF prepara 
una nocturna

ZONA UFEC PROGRAMACIÓ:
El canal de televisió Esport3 emetrà avui un nou programa del Zona UFEC. S’hi po-
dran veure els següents reportatges: la Final del Campionat de Catalunya 3 bandes 
de billar, un reportatge sobre l’Open RACC de kàrting i UFECXics Voleibol.
Es pot consultar l’horari d’emissió al web d’Esport3 (www.esport3.cat).

Salom inaugura la reforma del poliesportiu de Sant Climent de Llobregat
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