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HÍPICA

FUTBOL

Celebrat el trofeu 
Costers del Segre
A les instal·lacions del Cham-
pion Horse Club es va cele-
brar durant el dissabte i diu-
menge un concurs nacional 
de salt d’obstacles amb tres 
proves ofi cials diàries.

Gonzalo de Almeida Ba-
rradas muntant a “Kaiser” 
va ser el guanyador del Gran 
Premi. La segona posició va 
ser per Fernando Barreda 
amb “Homer d’Estel” i Dirk 
Mittermüller amb “Incontro 
del Maset” va fi nalitzar tercer. 

Gonzalo també va encapçalar 
la prova d’1,20, en aquesta 
ocasió muntant a “Noa van 
de Nachtegaele”, seguit de Pol 
Chicote amb “Armageddon” 
i Mario Nicolas amb “Polytik 
VR”. Alexandra Antonin i “Ha-
rry Potter” van ser els guanya-
dors de 1,10 seguits de Gerard 
Vallverdu amb “Oswald” i 
Blanca Martínez amb “Tar-
zan” que van fi nalitzar segon 
i tercera, respectivament.

Dissabte, primer dia de 

concurs, Marc Boncompte 
muntant a “Brentr Mail de 
Champion es feia amb la pro-
va gran, la segona posició va 
ser per  Manuel Balleste amb” 
Brillante “i Gonzalo de Al-
meida que venia de guanyar 
la prova d’1,20 amb “Noa van 
de Nachtegaele” va fi nalitzar 
tercer amb “Kaiser”. 

La segona i tercera posi-
ció de 1,20 van ser per  Pol 
Chicote amb “Armageddon” 
i Angela Barrachina amb 
“Ange de Baerenrain”. Les 
tres primeres posicions de 
la classifi cació de 1,10 van 
ser per  Th omas Lazlo amb 
“Ralmonstroso”, Alexandra 
Antonin amb “Harry Potter” i 
David Gimeno amb “Noguera 
de Quijas”

dicap sènior respectivament.
Pel que fa a la classifi cació 

general el líder fi ns el moment 
es l’Amador Rodríguez (Calle-
jeros)  amb 150 punts, seguit 
del Manuel Amor amb 146 i 
Ortí ocupa la tercera posició 
amb 143, els mateixos que Jor-
di Saborit (Vallromanes) que 
ocupa la 4arta posició.

La Gloria Ruiz (Hcp1) es 

la millor femenina amb 144 
punts i Rodríguez el millor sè-
nior amb 162. La classifi cació 
handicap absolut esta enca-
pçalada pel Jordi Alum (G. Llo-
ret P&P) amb 147 punts, Gloria 
de Luna va primera de la clas-
sifi cació handicap femení amb 
140 punts i Juan Ramon Macía 
i 145 punts líder del la classifi -
cació handicap sènior.

Josep Iglesias i Yuri 
Espejo empaten en el 
Rànquing FCPP
Del 5 al 7 de juliol es va jugar la 
3a prova del Rànquing FCPP al 
P&P Can Cuyàs de Sant Feliu 
del Llobregat, hi van partici-
par 173 jugadors.

Cada jugador podia escollir 
el dia i hora de joc, a la jornada 
de divendres hi van participar 
77 jugador/es, el millor va ser 
el Josep Iglesias (Callejeros 
CE) que va fer 47 cops, seguit 
d’un doble empat a 48 cops 
entre 2 jugadors badalonins el 
Diego Mier i el Berenguer Ortí.

Dissabte van jugar 62 ju-
gador/es mes i Manel Roman 
(P&P Franciac) es va unir al 
grup dels que van fer 48 cops, 
però cap altre va igualar o mi-
llorar el resultat de l’Iglesias. 
Encara quedava una jornada 
de joc, la del diumenge i el Yuri 
Espejo (P&P Badalona) va po-
der fer també 47 cops i guanyar 
juntament amb Iglesias la 3ª 
prova del Rànquing FCPP. La 
Núria Dalmau (Platja d’Aro) va 
guanyar la categoria femenina 
amb 2 cops sota par i el Miguel 
Pérez (Vallromanes) i el Jordi 
Serra (Hcp 1) la categoria sè-
nior amb 50 cops. El Pau Moya 
amb 45 cops es va imposar a la 
categoria handicap absolut. 

Dalmau i Juan Ramon Ma-
cía a la handicap femení i han-

PITCH & PUTT

Al seu torn, la catego-
ria de promoció infantil 
reunirà un total de quatre 
equips participants: el To-
rredembarra CF, el CF Pla-
tja Vilanova, el Roses Platja 
A i el Roses Platja B, que 
s’enfrontaran entre tots. 
Cadascun d’ells disputarà 
un total de tres partits sense 
classificació final.

El futbol platja 
femení i el juvenil se 
citen a Torredembarra
La platja de la Paella de To-
rredembarra serà l’escenari 
aquest cap de setmana dels 
Campionats de Catalunya 
de futbol platja sènior fe-
mení i juvenil masculí, a 
més de la categoria de pro-
moció infantil. 

Tan sols uns dies després 
d’acollir les categories sè-
nior masculí, cadet masculí 
i promoció aleví, el muni-
cipi tarragonès viurà la se-
gona part de la competició, 
centrant totes les mirades 
del públic i aficionats del 
futbol platja català.

Un total de sis equips 
prendran part en la catego-
ria sènior femení del Cam-
pionat de Catalunya. El 
sistema de competició serà 
una lliga d’una volta amb 
dos grups de tres equips ca-
dascun. El primer de cada 
grup es classificarà per dis-
putar la final.

En el cas de la catego-
ria juvenil masculí també 
hi haurà sis equips, amb el 
mateix sistema de compe-
tició. Així doncs, hi haurà 
una lliga d’una volta, amb 
dos grups de tres conjunts el 
primer classificat dels quals 
passarà a la gran final.

Sis equips 
de femení, sis de 
juvenil masculí i 

quatre de promoció 
infantil disputaran 
els campionats de 

Catalunya 


