
PITCH & PUTT

❖ El camp del P&P Royal Meath de
la localitat irlandesa de Clonee acull,
des d’avui i fins diumenge, la 4a Co-
pa del Món de pitch & putt per
equips. Els conjunt que hi prendran
part són Alemanya, Andorra, Austrà-
lia, Catalunya, Galícia, Gran Bretan-
ya, Holanda, Irlanda, Noruega, Por-
tugal, Suïssa i Xile. 

De les tres edicions anteriors, les
dues primeres van ser guanyades
per Catalunya, mentre que la darre-
ra, jugada el 2008 a la localitat ho-
landesa de Papendal, la victòria se la
va endur Irlanda. 

L’objectiu de la Selecció Catalana
és aconseguir un podi, ja que el pri-
mer lloc serà difícil de guanyar als ir-
landesos en jugar a casa i en un ti-
pus de camp molt adaptat al seu joc.
Per arribar-hi, el primer repte és
avui, on els catalans hauran de jugar
molt bé en la ronda prèvia que defi-
nirà qui juga el quadre dels vuit mi-
llors equips. 

L’equip de la Federació Catalana
de Pitch & Putt (FCPP) estarà compo-
sat per Fernando Cano (P&P Gualta),
Marc Lloret (P&P Platja d’Aro) i Anto-
nio Penalva (P&P Can Rafel). El se-
leccionador és Xavier Ponsdomè-
nech, qui ha estat present en totes
les edicions anteriors de la Copa del
Món.

Catalunya participa en la copa del món per equips

Catalunya ho tindrà difícil davant una Irlanda que juga a casa.
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Fernando Cano és el vigent cam-
pió del Món individual de pitch &
putt, competició disputada el 2009 a
la Grande Motte, a França. També va
jugar en l’equip que va guanyar la
Copa del Món a Teià el 2006 i va
guanyar el Campionat d’Europa 2010
a Lloret de Mar.

Marc Lloret va ser integrant dels
dos equips que van guanyar la Copa
del Món el 2004 a Sardenya i el
2006 a Teià. Lloret també destaca
per haver guanyat cinc Campionats
de Catalunya individuals.   

Per últim, Antonio Penalva va des-
tacar en el 2011 per fer una gran

temporada i guanyar el Rànquing de
Catalunya absolut que el definia com
a millor jugador català de l’any. El
2008 també es va adjudicar el Cam-
pionat de Catalunya de dobles.
Aquesta Copa del Món serà la seva
primera gran competició internacio-
nal per equips.

www.ufec.cat

BASQUETBOL
Data: 31 / 08 / 12 - 02 / 09 / 12
Esdeveniment: 28è TORNEIG UNNIM
2012. MINIBÀSQUET FINS A SÈNIOR
Lloc: SANT JULIÀ DE VILATORTA

CICLISME
Data: 28 / 08 / 12
Esdeveniment: 65a VOLTA AL
MONTSIÀ-GRANS CLÀSSIQUES.
PRECALENDARI CARRETERA
Lloc: ULLDECONA

CURSES ORIENTACIÓ
Data: 25 / 08 / 12
Esdeveniment: CAMPIONAT
CATALUNYA RAIDS. TGN SPRINT RAID
Lloc: TARRAGONA

ENTITATS EXCURSIONISTES
Data: 26 / 08 / 12
Esdeveniment: IV TRAVESSA BORGES -
MONTBLANC. XIV COPA CATALANA DE
MARXES DE RESISTÈNCIA
Lloc: BORGES - MONTBLANC

ESCACS
Data: 17 / 08 / 12 - 26 / 08 / 12
Esdeveniment: XIV OPEN
INTERNACIONAL DE SANTS,
HOSTAFRANCS I LA BORDETA
Lloc: BARCELONA

ESPORTS HIVERN
Data: 25 / 08 / 12
Esdeveniment: TROFEU FESTA MAJOR
LA SEU D'URGELL . ESQUÍ DE FONS
Lloc: LA SEU D'URGELL

GOLF
Data: 25 / 08 / 12
Esdeveniment: TORNEIG VILA DE
TARADELL. STABLEFORD
Lloc: TARADELL

HÍPICA
Data: 26 / 08 / 12
Esdeveniment: CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE TREC
Lloc: VIVER I SERRATEIX

MOTOCICLISME
Data: 25 / 08 / 12
Esdeveniment: CAMPIONAT DE
CATALUNYA PROMOVELOCITAT
Lloc: ALCARRÀS. LLEIDA

PITCH AND PUTT
Data: 31 / 08 / 12 - 02 / 09 / 12
Esdeveniment: 9a PROVA.
RÀNQUING FCPP
Lloc: MASSOTERES. LLEIDA

TENNIS
Data: 25 / 08 / 12 - 01 / 09 / 12
Esdeveniment: MEMORIAL DIONÍS
MESTRE. ABSOLUT I SÈNIOR +35 +45
Lloc: MONTBLANC

VELA
Data: 24 / 08 / 12 - 28 / 08 / 12
Esdeveniment: CAMPIONAT DE
CATALUNYA REGATA MARE NOSTRUM.
CREUER I CREUER MINI 6,5
Lloc: EL GARRAF

VELA

❖ L'equip català que es va despla-
çar al Campionat del Món, dispu-
tat entre l’11 i el 18 d'agost a Me-
demblik (Holanda), ha tornat a ca-
sa amb uns magnífics resultats.

En la categoria sub’17, el rega-
tista del CM Altafulla Toni Bonet
es va proclamar campió del Món
de la classe techno 293. En el grup
or, que va tenir una participació
de 65 windsurfistes, Eduard Gar-
cia del CM Torredembarra es va si-
tuar en la posició 32. Pel que fa al
grup plata, Victor Fernández, va
finalitzar la competició en el lloc
23. 

En la competició femenina, Mar
Lacambra, del CN Hospitalet-Van-
dellós, també va competir en el
grup or, acabant en la posició 35.

Els quatre esportistes catalans

formen part del Centre de Tecnifi-
cació d'Hospitalet-Vandellós, diri-
git per Toni Colomar, tècnic de la
Federació Catalana de Vela.

D'altra banda, aquests
excel·lents resultats es van com-
pletar amb la categoria sub’15, en
la qual l'esportista del CN El Balís,
Ignasi Segado, va situar-se en la
31a posició dintre del grup or.

TENNIS

Des de l’any 2003, uns 1.400 jugadors
de tot el món han participat en aquest
torneig.

❖ Les instal·lacions del Club Tennis
Torelló acolliran, del 8 al 16 de se-
tembre, una nova edició del ja tradi-
cional Torneig Internacional sub’16
Joan Mir ‘in memoriam’, que en-
guany celebra la 10a edició. 

És per aquest motiu que la comis-
sió organitzadora està preparant un
seguit d’actes paral·lels al torneig.
Aquests seran, a falta de polir alguns
detalls, xerrades, activitats esporti-
ves gratuïtes, concerts per a joves,
trobada de minitennis i clínics.

Pel que fa al torneig, enguany la
fase prèvia es disputarà del 8 al 10
de setembre i la fase final de l’11 al
16 de setembre. Com a novetat cal
destacar que la final femenina es ju-
garà dissabte i la masculina diumen-
ge. La competició de dobles tindrà
lloc del 12 al 15 de setembre.

Des de l’any 2003 que es va co-
mençar a disputar aquest torneig en
homenatge a l’expresident del club

El torneig Joan Mir del Club Tennis
Torelló celebra el seu 10è aniversari

AGENDA
ESPORTIVA

Toni Bonet, campió del món de
Techno 293 sub-17

Joan Mir, uns 1400 jugadors i jugado-
res de tot el món que volen arribar al
tennis professional hi han participat i
han fet gaudir al públic assistent de
grans partits.

Així doncs, un altre any el club
osonenc es bolcarà en aquest ja tra-
dicional i prestigiós torneig del ca-
lendari europeu cadet i intentarà,
com cada any, que jugadors, entre-
nadors i acompanyants se sentin
com a casa.

L’equip català va aconseguir uns grans
resultats al Campionat del Món.


