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ArribalaSalomonUltraPirineu2019
n Aquest cap de setmana
se celebra la cursa de muntanya Ultra Pirineu 2019,
Gran Premi Diputació de
Barcelona, que té sortida i
arribada al municipi de Bagà. Els seus 94 km de distància i 6.200 m de
desnivell positiu
recorren
els
trams
d’alta
muntanya més
emblemàtics i espectaculars del
Parc Natural del
Cadí-Moixeró,
convertint-la en
una de les curses
més exigents i internacionals del país i que
cada any reuneix participants de més de 60 països.
D’entre els atletes que hi
participaran
destaquen:
Oriol Cardona, Dmitry Mityaev, Stian AngermundVik, Tòfol Castanyer, Miguel Heras, Marco de

Gasperi, Yngvild Kaspersen, Fernanda Maciel,
Mimmi Kotka, Holly Page o
Sanna i Lina El Kott.
Una de les novetats
d’aquesta edició és que
s’amplia fins arribar a sis

carreres amb dues noves
incorporacions: la Sky Pirineu i la Trail Pirineu. La
Salomon Ultra Pirineu es
podrà seguir en directe a
través del web i la pàgina de
Facebook de la cursa, i també serà retransmesa per
TV3 H

PÀDEL

Celebrades les Copa
Catalunya Or i Plata
n El Terrassasports i CT
Barcino B han inscrit amb
lletres d’or en el seu palmarès el títol com a campions de la Copa Catalunya
2019 categoria Or. En dones, les de Terrassa van
derrotar en la final el Valldoreix B per 2 a 1. En homes, el Barcino B va reedi-

tar el títol vencent el
Terrassasports per 2 a 1.
D’altra banda, les Les pistes del Ekke veien com
aquest cap de setmana el
equip femení B del CUB
Sports i el masculí del Star’s
Pàdel s’adjudicaven la Copa
Catalunya 2019 en categoria
Plata H

Franciac, campió de l’Interclubs 2019
n El cap de setmana passat
es va jugar la 8a i última prova del Campionat de Catalunya per Equips Interclubs
2019adiferentsseusdeCatalunya.Lacompeticióarribava enguany a la seva 25a edició i hi han participat 138
equips i més de 1.100 jugadors i jugadores a cadascuna de les proves i un total de
2.090 jugadors/es inscrits.
Els equips de la màxima
divisió van jugar diumenge
al Pitch & Putt El Montseny,
l’equip gironí de Franciac líder del campionat des de la
tercera jornada, era el favorit a guanyar el títol, ja que
tenia un avantatge de 76
punts respecte al seu perseguidor, Xerinola Hcp1.
Entre els 144 jugador/es
de 1a divisió el millor resultat individual el va fer Fernando Cano (Gualta Plus
Costa Brava) amb 6 cops sota par, seguit amb 2 cops més
deFernandoGonzález(Vallromanes) i Josep Ramon
Portell (Gualta CasaBegur).
Pel que fa a les parelles, les
millors van ser Jose Isidoro
Serra i Oscar Martínez
(Sant Cebrià) amb 47 cops,
seguit d’un quàdruple empat a 48 cops entre Ricard
Morat / Glòria Ruiz (Tema
Hcp1), José Santos / Pedro
Samblas (Gualta Plus Costa
Brava), Sergio González /
Carolina González (Xerinola Hcp1) i Antonio Mateo/

Oscar Piqué (Roc 3). L’equip
Gualta Plus Costa Brava va
guanyar la prova amb un total de 206 cops, seguit de
Franciac amb 210 cops, i
aquesta segona posició significava proclamar-se campions del Campionat de Catalunya per Equips FCPP
2019 amb un total de 678
punts. És el segon any que
l’equip de Franciac guanya
aquest campionat, l’anterior va ser al 2013. Cal desta-

cartambéquehanguanyat5
vegades la Copa Catalunya Trofeu Solius, competició
que es juga entre els 8 millors equips classificats de
l’Interclubs de 1a divisió,
van ser al 2005, 2011, 2015,
2016 i 2017. L’equip subcampió va ser el Xerinola Hcp1
amb 576 i en tercera posició
el Roc3 amb 460.
Els equips campions de la
resta de divisions van ser els
següents: A 2a divisió Est,

Serrallonga; 2a divisió Oest,
P&P Lleida Cargols; 3a divisió Est, Chicago G. Club; 3a
divisió Oest, Club P&P 64; 4a
divisió Nord, Volcànics de
Peralada; 4a divisió Centre
G-1, Amics de Franciac; 4a
divisió Centre G-2, The Golf
Trotters.
Un cop finalitzat el campionat es va fer l’entrega de
trofeus als equips guanyadors de cadascuna de les divisions i zones H

BILLAR

Triomf d’Antonio Montes
n Més de 100 jugadors van
participar en el 14è Open de
Tres Bandes Ciutat de Gandia. La competició es va desenvolupar del 23 al 29 de setembre i va comptar amb la
participació exitosa d’Antonio Montes. Després de demostrar la seva classe durant

tot el torneig, Montes va arribar a la gran final, en què va
derrotar un excel·lent Raúl
Cuenca i va obtenir el triomf
per40a33en28entrades.Sergio Jiménez, per la seva part,
va acabar en 5a posició amb
la millor mitjana general del
campionat 1,534 H

