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n Del 12 al 14 de gener es va
disputarlaprimeracompeti
ció oficial del 2018 de la Fede
ració Catalana de Pitch &
Putt.ElTorneigSupersoftde
les Callaway Series Ràn
quingEPPA2018alP&PBell
puig (Lleida) hi van partici
par292jugador/es,enuncap
desetmanaquevandominar
lesbaixestemperatures.

Les Callaway Series Ràn
quing EPPA 2018 es compon
de 4 tornejos que es juguen

sota la normativa internaci
onal de l’EPPA amb forats de
90metresdemàximiuntotal
de 3 pals. És la modalitat on
esbusquenconstantmentfer
birdies (forats en 2 cops) i on
cadajugadorhad’escollirels
dos pals, a més del putter, en
funció de les distàncies del
recorregut. A més de la clas
sificació de cada competició,
hi ha una classificació acu
muladapelconjuntdelesCa
llawaySeries.

Elmillorresultatelvanfer
l’AmadorRodríguezil’Enric
Sanz que van fer 7 cops sota
par. El divendres l’Amador
Rodríguez aconseguia el mi
llorresultatieldissabtel’En
ric Sanz aconseguia igualar
el 7. Amb un cop més queda
ven en tercera posició l’Emi
li Sanmartín i el Fernando
González. La millor femeni
na va ser la badalonina Mar
ta Farrés amb un cop sota
par. L’Amador Rodríguez

tambévaserelmillorsènior.
Pel que fa a la classificació
handicap l’Emilio García va
guanyar la prova amb 8 cops
sota par, seguit d’Àngel Piu
lats amb un cop més. Farrés
va guanyar la classificació
handicap femení i Piulats la
handicapsènior.

La propera prova del Ca
llaway Series Rànquing EP
PA 2018 serà el proper 2, 3 i 4
de febrer al Pitch & Putt Sant
Cebrià H

BOWLING TENPIN

Moisés Pérez, campió
del Torneig de Reis
n Moisés Pérez del Club Di
agonal de Sant Vicenç dels
Horts, campió del 5è Tor
neig de Reis en vèncer Da
niel Jordan de Les Gavar
res Bowling Club de Reus,
en la darrera eliminatòria
de la final, per 214  200.

Aquest diumenge es van
disputar la semifinal i final
amb els 20 millors classifi
cats del torneig, Raúl Gál
vez del Sweetrade Bowling
Club  Les Franqueses, ha
entrat en el primer lloc per
a la final, seguit d’Eloy Cin
ca del Club Xtreme de Sant
Joan Despí, i en tercera i
quarta posició, Moisés Pé
rez i Daniel Jordan.

En la primera eliminatò
ria de la final, Moisés Pérez
es va imposar a Eloy per
207171, d’altra banda, Da
niel Jordan s’ha desfet cò
modament de Raúl Gálvez,
249174.

Pel que fa als rècords in
dividuals, Moisés Pérez va
assolir la millor sèrie de re
pesca i millor partida (1.458
i 277), Axel Guimó del Club
Diagonal va aconseguir la
millor sèrie amb 1.282 pals.

En l’apartat femení, Nú
ria Crespo del Xtreme Bow
ling Club ha estat la millor
classificada,totiqueaques
ta ha estat una final sense
representació femenina H

PÀDEL

La Lliga Catalana de Menors s’estén a tot Catalunya
n Després d’un any funcio
nant amb èxit a la província
de Barcelona amb més de 20
equips i més de 200 jugadors i
jugadores,aaquestaedicióde
2018 s’hi uneixen la resta de
demarcacions catalanes: Gi
rona, Tarragona i Lleida. Els

clubs amb escola de menors i
que vulguin competir cada
setmana compartint aquesta
experiència amb els com
panys de l’escola de pàdel, ho
podenferamblaLligaCatala
nadeMenorsqueorganitzala
FederacióCatalanadePàdel.

La Lliga Catalana de Me
nors es disputa en format
d’eliminatòries de tres pare
lles els caps de setmana, en
dues modalitats sub12 i sub
16 i pot comptar en les dues
modalitats amb nens i nenes
enelmateixequip H

PITCH & PUTT

Rodríguez i Sanz guanyen el Torneig
Supersoft de les Callaway Series


