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ElCampionatdeCatalunya
Interclubs Boys/Girls 2019
‘Copa In Memoriam Pere
Cuatrecasas’,se’lvaadjudi-
carGolfCostaDauradades-
présqueeltorneigoficialde
laFCGolfquedésreduïta la
jornada de dissabte, en què
esvandisputar3 fourballs.
En aquesta primera jor-

nada, comptaven en un
principi les dues millors
targetes de les tres de cada
equip, per la qual cosa Golf
Barcelona, amb 129 cops,
encapçalava la classifica-
ció, seguit dels 134 de Costa
Daurada.Laclassificaciófi-
nal anava a sortir de la su-
made les cinc targetes indi-
viduals en la jornada de

diumenge,totiqueesvaha-
verdesuspendreacausade
la mala climatologia. El re-
glament especificava, que
si havia de suspendre la se-
gona jornada, se li sumaria
la tercera targeta de pare-
llesdedissabte.

Ienaquestasuma,elgran
beneficiat va serGolf Costa
Daurada, que va acumular
un total de 203 cops, supe-
rant en només un, el líder
provisional de dissabte,
Golf Barcelona, que va aca-
bar subcampió, anomésun
impacte (204). La tercera
plaça va ser per a Golf del
Prat,quedefensavaeltítol,i
que va acabar amb 206 im-
pactes H

instal·lacions del Real Club
de Polo deBarcelona i va es-
tardirigitperlescol·legiades
Sandra Adell i Laura Truji-
llo,AlejandroMaflavaserel
tercer àrbitre. Aquesta ha
estat una fita històrica, ja
queéslaprimeravegadaque
dues dones xiulen una final
delCampionatdeCatalunya
de Divisió d’Honor masculi-
na.

El Campionat de Catalu-
nyadeDivisió d’Honormas-
culina és la competició més
antigade l’hoquei estatal i la
més important que organit-
za la Federació Catalana de
Hockey, i aquesta tempora-
dahacelebratlaseva99aedi-
cióihacomptatamblaparti-
cipació del 6 equips que
competeixen a nivell estatal
a les lligues espanyoles de
Divisió d’Honor A, aquests
són: el Real Club de Polo,
l’Atlètic de Terrassa, el Bar-
ça,elJuniorFC,elClubEga-
raielCDTerrassa.

L’Atlètic Terrassa HC ha
guanyatelCampionatdeCa-
talunya de Divisió d’Honor
masculina20vegades.

Dissabte, dia 19 d’octubre,
esvan jugarelspartitsdese-
mifinals entre Atlètic Ter-
rassaHC 2-ClubEgara2(4-2)
i Real Club de Polo 1 -Junior
FC2.

El partit pel 3r-4t lloc el
van jugar el Club Egara i el
Real Club de Polo i també
van ser els shoot outs que
van decidir la victòria per al
conjuntbarceloní2-2 (3-4).

El Junior FC revalida el títol
de campió de Catalunya de
DHF
ElJuniorFCrevalidael títol
de campió de Catalunya de
Divisió d’Honor femenina.
El JuniorFCva jugar el par-
tit de la final diumenge, dia
20d’octubre,a les instal·laci-
ons del Real Club de Polo
contra el Club Egara. El Ju-
nior FC va classificar-se al
guanyar el partit de semifi-
nal al CD Terrassa per 0-2
(gols de Tània Escaich i Ma-
riona Serrahima); el Club
Egara es va classificar al
vèncer el Real Club de Polo
per2a1;KarinaDomingova
fer els dos gols de les ratlla-

des iMarliesVerbruggenho
vaferperlesbarcelonines.

El conjunt de Sant Cugat
vaaconseguirel títol engua-
nyar el partit de la final al
ClubEgaraper0-3.Elprimer
golelvaferAndreaAlonsoal
primerquart,minut16, i fins
a l’últim quart no van arri-
bar els altres dos que els va
marcarMariona Serrahima
ambunminut de diferència,
minut15 i 16.Elsàrbitresdel
partitvanserAlejandroMa-
fla, Joan Verdaguer, Oriol
RodrígueziEsteveCasas.

CDTerrassaiRealClubde
Polovanjugarpel tercer lloc
i va ser el Real Club de Polo
que va guanyar per 0-2, gols
deMartaBosque.

El Campionat de Catalu-
nyadeDivisiód’Honorfeme-
nina va començar a jugar-se
la temporada 1957-1958 i
aquest any ha celebrat la se-
va63aedició.Enaquestcam-
pionat han participat els 5
equips catalans que juguen
la Lliga espanyola de DHF, i
són: RC de Polo, Atlètic de
Terrassa, Junior FC, Club
EgaraiCDTerrassa H

nL’AtlèticTerrassaHCs’ha
proclamatcampiódeCatalu-
nyadeDivisió d’Honormas-
culina. El conjunt de Xavi
Gasolvaendur-seel títola la
tanda dels shoot outs (3-0),
desprésde finalitzarelpartit
de la final contra el Junior
FCambempat a 1 enunpar-
tit que, com mostrava el
marcador, va ser molt igua-
lat. El resultat inicial es va
mantenirsensecanvisfinsal
minut23,quanRogerFigava
marcar de penal per l’equip
deSantCugat.

L’avantatgedel JuniorFC
va perdurar fins al minut 58
quan Pepe Cunill, també de
penal marcava per l’Atlètic
TerrassaHC.Ambaquestre-
sultatelsshootoutsdecidiri-
enquis’enduiaelcampionat
i els grocs van guanyar per
3-0. El partit es va jugar diu-
menge,dia20d’octubre,ales

GOLF

Costa Daurada, nou campió
Interclubs Boys/Girls

PITCH & PUTT

Genís Álvarez i Biel Cabanes,
campions de Catalunya juvenils
El Campionat de Catalu-
nyaJuvenil dePitch&Putt
s’ha disputat el cap de set-
mana passat a
Lloret, hi van
participar se-
tanta jugadors/
esentre lesdues
categories de
joc, la d’inicia-
ció i la de com-
petició.Vaestar
organitzat per
la Federació Catalana de
Pitch&Putt.
En la categoria dels més

petits, el campió va serBiel
Cabanes, del Pitch & Putt
Can Cuyàs. Genís Álvarez,

també del Can Cuyàs, va
serelvencedordelacatego-
riaCompetició H

HOQUEI HERBA

Espectaculars finals de la Divisió d’Honor

n L’Atlètic Terrassa,
campió masculí,
i el Junior FC revalida
el títol femení


