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n El regatista del CN Cam
brils acapara tot el protago
nisme en la primera prova
del circuit World Cup Series
de Vela Olímpica. Xamar va
aconseguir l’or a 470, amb el
seu company d’equip, el ga
llec Nico Rodríguez, en la re
gatadisputadaaMiamidel27
degeneral3defebrer.

JordiXammarvaarribara
lafasedelaMedalRacecoma
líder, després de la penalitza
cióimposadaalssuecsAnton
Dahlberg i Frederik Bergsr
tom per una desqualificació
en la segona regata del dis
sabte que els va fer baixar al
segon lloc quedantse a 4
punts del tàndem Xammar
Rodríguez.

En la prova van participar
665 regatistes de 62 països
d’arreu del món i 450 embar
cacions, entre els quals hi ha
via34medallistesolímpics.

D’aquesta manera, Xam
mar va tancar una setmana
farcidad’èxits,jaqueaquesta
victòria es va produir dos di
esdesprésdeserescollitenla
52a Festa de la Vela Catalana
com a millor navegant del

2018 en categoria masculina.
Cal destacar que la guanya
dorad’aquestguardóencate
goria femenina, la Bàrbara
Cornudella, juntament amb
Sara López,regatistes del CN
El Balís, també van partici
parenlaWorldCupSeriesde
Miami i van aconseguir una
més que meritòria 10a posi
cióen470femení.

La participació de la Vela
Catalana va ser molt positi
va. Mitch i Rita Booth, del

CNCB&CVPalamós,20nsen
Nacra 17; Florian Trittel, del
CN El Balís, 13è en Nacra 17;
Món Cañellas, del CN Cam
brils, 65è en Làser; i Marta i
Carla Munté, del CN Cam
brils,24nsen49erFX.

Festa inoblidable
La 52a edició de la Festa de la
Vela Catalana es va celebrar
l’1 de febrer passat al Museu
Marítim de Barcelona. La ga
lavaservirperreconèixerels

fruits aconseguits durant
l’any 2018, posant en valor
l’esforç, el sacrifici i l’esperit
competitiu dels navegants
catalans.Iésquehaestatuna
temporada carregada
d’èxits: 7 podis mundials, 19
podis europeus, 16 campio
nats d’Espanya i més de 20
campions de Catalunya. A
més, s’han celebrat més de
800regatesis’handesenvolu
pat6programesdeResponsa
bilitatSocialCorporativa H

n El Rànquing EPPA és un
circuit de 4 proves que es ju
ga modalitat individual i so
ta la normativa internacio
nal de l’EPPA amb forats de
90 metres com a màxim i un
total de 3 pals. Dels 4 resul
tats comptabilitzen els 3 mi
llors.Elprimercapdesetma
na de febrer es va disputar al
Pitch&PuttPortaldelRocde
VilanovailaGeltrúlaprime
raprovadelRànquingEPPA
2019.Hivanparticipar344ju

gadors/es i va estar organit
zatperlaFederacióCatalana
dePitch&Putt.

Elsparticipantspodienes
collir dia de joc entre diven
dres, dissabte o diumenge. A
la primera jornada, hi van
participar 127 jugadors/es i
el millor resultat el van fer
Asensio Mateo (P&P El Va
llès), John Frederick Evans
(P&P Sant Cebrià) i Josep
Iglesias (Callejeros P&P
Montseny) tots amb 5 cops

sotapar.Entredissabteidiu
menge van haverhi 217 par
ticipants més, però cap va
millorar els 49 cops, els qui
més s’hi van apropar van ser
Tony Viaga (Chicago GC),
JoelGirbau(LaTrattoriaUr

gell) i Rafael Ramos (Xerino
la Tennis Mora) amb un cop
més. Pel que fa a la categoria
femenina, la millor jugadora
va ser Glòria Ruiz (Team
Hcp1) amb un cop sota par i
Evanselmillorsènior H
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Míting de Catalunya a Sabadell
Ho farà en el Míting Interna
cional de Catalunya, que se
celebraavuialaPistaCober
ta de Catalunya de la ciutat
del Vallès. L’atleta etíop tor
na a la pista on va establir el
rècord del món de 2.000 me
tres,aSabadell l’any2017.

El Míting Internacional
de Catalunya tornarà a
comptar amb la participació
dels millors atletes catalans
com Jaêl Bestué (FCB) que
farà els 60 m, Carmen
Sánchez (FCB) els 400 m, Zo
ya Naumov (AAC) els 800 m,
Esther Guerrero (New Ba
lance) i Montse Mas(FCB)
als 1.500 m, Artur Bossy
(FCB) als 3.000 m i Dídac Sa
las (FCB) en perxa, entre
d’altres.

També participaran atle
tes internacionals i de la res
ta de l’Estat de reconegut
prestigi, com l’equatorià

Álex Quiñónez, l’atleta
d’Oman Barakat Al Harti, i
el de Costa d’Ivori, Artur
Cissé que faran els 60 me
tres. Als 1.500 m es podrà
veure a David Bustos, Kevin
López, Adrian Ben i Alberto
Imedio,als3.000maFernan
do Carro, Sebas Martos i Je
súsPalacio,quetindrancom
agranrivalelfrancèsYoann
Kowal i en perxa Adrián Va
llés.

En dones, podem destacar
l’atleta xilena Isidora Jimé
nez que farà els 60 m, l’eslo
vaca Agata Zuplin als 400 m,
als 800 m destaca la presèn
cia de les l’etíops Mahelet
Mulugeta, atleta sub 2 mi
nutsaladistància, iFrewey
ni Haylu. Genzebe Dibaba
tindrà un bon 1.500 metres
amb rivals com Marta Pérez
i Isabel Macías, entre d’al
tres H
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Amistosos exigents
n La selecció catalana abso
luta jugarà dos partits amis
tosos contra el Caciques del
Quindío colombià,
vigent campió de la
Copa de las Améri
cas.

Els partits es dis
putaran el diumen
ge 17 de febrer a les
13.45 hores al Pave
lló Municipal de
Corbera de Llobre
gat (Barcelona), i
undiaméstard,eldilluns18,
a les 21.00 hores al Pavelló
MunicipaldeCentelles(Bar
celona).

Els amistosos serviran
perquè el combinat català,
dirigit per Jordi Rexach, se

gueixi preparant el Campio
natdelMónquesecelebrarà
aArgentinadel31demarçal
7d’abril H

VELA

Jordi Xammar, Or a la World
Cup Series de Miami

PITCH & PUTT

Triple empat al primer
Rànquing EPPA 2019


