
MUNDO DEPORTIVO Viernes 16 de junio de 2017 39

CAT

n Del 9 al 11 de juny es va dis
putar el 1r World Pairs
Championship al P&P Tam
bre(Sigüeiro/Santiago
de Compostel∙la). Al
campionat del món de
parelles i parelles mix
tes, hi van participarju
gadors de països com Ir
landa, Catalunya, Gran
Bretanya, Holanda,
Euskadi, Andorra, Por
tugal i Galícia. Els juga
dorscatalansquehivan
participarvanser:Dani
Giménez / Jordi Serra,
Dani Stuart Coleman/
David Solé, Jaume Vi
dal / Enric Sanz, Carles
i Josep Pérez, Alex Por
tas/David Riera, Javier
Gamero/John Frede
rickEvans,JoseManuelPas
cual/Agustín Redondo, Mi
guel Ángel Soler/Òscar
Piqué, Ángel Navarro/Josep
Iglesias, Jordi Clotet/Enric
Rovirosa i la parella mixta
Conchi Carballo / Enrique
Jaén. La competició era a 72
forats. Es van jugar quatre
modalitatsdeparelles: la gre
ensome, Copa Canadà, Four
ball iFoursome.

Divendres a la tarda es va
donar el tret de sortida al
campionat. Els primers 18 fo
rats es van disputar sota la
modalitat greensome. El mi
llor resultat el van fer els ir

landesos Liam O’Donovan i
Darcy Pacelli, seguits de Jo
sepiCarlesPérez.Dissabteal
matíesvadisputarla2avolta
de la competició, la Copa Ca
nadà.Elmillorresultatelvan
fer els irlandesos Thomas
Hanley i Kieran Earls, se
guits de O’Donovan i Darcy,
amb98.

Alatarda,esvadisputarla
3a volta sota la modalitat
Fourball, on els millors van
ser Hanley i Earls, seguits
dels catalans Josep i Carles

Pérez. La jornada acabava
amb Kieran Earls i Tomas
Hanley, líders, seguits de Li
am O’Donovan i Pacelli Dar
cy, i Josep i
Carles Pé
rez. Diumen
ge es va dis
putar
l’última i de
cisiva volta,
sotalamoda
litat Fourso
me,laméscomplexaiexigent
de totes: cada membre de la
parella executa un cop alter
natiu.LiamO’donovaniDar
cy Pacelli van poder aixecar

el títol de campions del món
de parelles, seguits de Tho
mas Hanley i Kieran Earls.
En tercera posició la parella
catalanaJosepiCarlesPérez.

Josep Pérez destaca el pa
per de l’organització “perfec
te”, les condicions del camp,
“petit i difícil”, molt bon
temps que va arrodonir un
cap de setmana “fantàstic”,
culminatambunbronzeamb
el seu fill Carles que el fa sen
tir “molt content”. Competir
contra els irlandesos en

camps d’aquestes caracterís
tiques és difícil, “estan més
acostumats a les distàncies
curtesisónmoltbons”.Josep

acaba de
guanyar
aquesta
temporada
el Rànquing
Català Do
bles amb el
seu fill Car
les i el Cam

pionat de Catalunya Dobles
amb un altre fill, Marc. “Som
uns apassionats d’aquest es
portim’il∙lusionamoltjugar
amb ells”, assegura orgullós

Josep.
PelquefaalCampionatdel

Món de Parelles Mixtes tot el
cap de setmana hi va haver
molta igualtat entre la pare
lla catalana formada per
Conchi Carballo i Enrique
Jaén i la que representava el
Regne Unit formada per Es
ther de Shiffart amb Maurits
Rangkow. Després de la pri
meravoltaelscatalanstreien
dos cops d’avantatge; a la se
gona volta, aconseguien po
sarse a 3 cops, però en els

fourballs la parella del
Regne Unit feia 46 cops
per 50 dels catalans.
D’aquesta manera Shif
fart i Rangkow es posa
ven líders per un cop
quan faltava una volta.
“Vam començar molt
concentrats però a l’úl
tima volta se’ns van
complicar les coses”,
afirma Enrique. Amb
un joc agressiu, en el fo
rat 13 es van apropar a
només un cop dels an
glesos “i es van posar
nerviosos”;aquestforat
13 va ser “la clau
d’aquesta última volta i

del títol mundial”, sentencia
Jaén. La parella catalana
aconseguia la victòria dei
xantelsseusperseguidorsa3
copsenlaclassificaciófinal.

“Ser campions del món és
molt complicat, estem molt
contents” afirma orgullós
Enrique,quefamésde6anys
que competeix amb Conchi
Carballoiaquestéselprimer
podi que aconsegueixen.
“Ens coneixem molt bé i
aquest or mundial, el primer
perquè és el primer mundial
de dobles que se celebra, que
darà per a la història”, con
clouJaén H

POLIESPORTIU

Accions formatives, en matèria
d’esports, a la Diputació de Barcelona
n La Diputació de Barcelo
na va organitzar, els passats
7 i 14 de juny, dues sessions
formatives sobre la llei de
transparència i entitats es
portives: requeriments i ei
nesdecomunicació.

Aquests curs pre
tén facilitar i donar
a conèixer les obli
gacions que han de
complir les entitats
esportives amb
l’aplicació de la llei
de transparència,
l’accés a la informa
ció i el bon govern i, d’altra
banda, saber dissenyar una
newsletterperfacilitarlaco
municació i la difusió de les
activitats de les entitats es
portivesdelmunicipi.

La metodologia que es fa
servir consisteix en dues
sessions, per a l’explicació

de l’eina i la seva adaptació
per a cadascun dels munici
pisparticipantsd’acordales
seves necessitats. Així com,
l’exposició de continguts i
exemples pràctics utilitzant

eines de suport informàtic i
aplicacions específiques te
lemàtiques.

Totes les accions formati
ves d’esports estan incloses
dins el Banc d’Accions For
matives de la Direcció de
ServeisdeFormaciódelaDi
putaciódeBarcelona H

UFEC

La Unió de Federacions entra
a formar part de la ENGSO
n La Unió de Federacions
Esportives de Catalunya
(UFEC) ja és membre de la
European NonGoverna
mental Sports Organisation
(ENGSO).

La inclusió de la UFEC
com a membre de la ENGSO

va ser aprovada per unani
mitat dissabte passat en l’as
sembleaanualqueesvacele
brar al Comitè Olímpic
Francès,aParís,ialaqualhi
van assistir les 39 confedera

cions i federacions olímpi
ques d’Europa que hi for
men part. Com a
representació de la Unió de
Federacions va estar pre
sent el seu director, Jordi
Sans.

LaENGSOésunaorganit
zació sense ànim de lu
cre que engloba les con
federacions nacionals
esportives, els comitès
olímpics nacionals i al
tres organitzacions es
portives de 39 països
d’Europa. Per a la Unió
de Federacions és molt
important formar part

d’una organització que en
globa les confederacions na
cionals i els comitès olím
pics, per tal de treballar pels
valors olímpics, un dels
principisdelaUFEC H

PITCH & PUTT

Bons resultats catalans al
Campionat del Món Dobles
n Enrique Jaén i
Conchi Carballo es
proclamen campions
del món de dobles
mixtos mentre que
Josep i Carles Pérez
guanyen la medalla
de bronze en dobles

Enrique Jaén: “Ser
campions del món
és molt complicat,
estem molt
contents”

Dues medalles per als catalans al Campionat del Món


