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El Girbau Vic és el primer classificat del grup 2 de la Superdivisió femenina FOTO: ANTONIO ÁLVAREZ

nDel 7al 9demaigesva ju-
garla6ªprovadelMillorJu-
gador de l’Any 2021 al P&P
Castelló Empuriabrava. Hi
van participar 247 juga-
dors/esivaestarorganitzat
per la Federació Catalana
dePitch&Putt.
Vaseruncapdesetmana

amb una temperaturamolt
estiuenca ideal per a la
pràctica del Pitch&Putt, la
competició es va jugar amb
mides catalanes amb una
distància màxima de forat
de 120metres. Per la prime-
ra posició hi va haver un
quàdruple empat a 5 cops
sotapar entre elDavidDíaz
(Franciac), Josep Ribas (La
Garriga), Barry Coomber
(Gualta) i Jordi Salvà
(Franciac), seguit de l’Al-

bert Gironès (Platja d’Aro),
l’Oriol Mas (Franciac) i en
Berenguer Ortí (Badalona)
amb un cop més. La millor
femenina va ser la Glòria
Ruiz (Badalona) que va fer
el par del camp, seguida de
la Soraya Lassal (Gualta)
amb un copmés, pel que fa
alssèniorselmillorvaserel
jugador local Valentín Lla-
guno(Castelló)amb51cops,
seguit de Josep Martínez
(Gualta) amb un cop més.
La classificació handicap
absolut la van guanyar
Martí Artigas i Marc Dal-
mau (companys del P&P
Gualta) amb 48 cops, Jane
Coomber (Gualta) guanya-
va la classificació handicap
femeníamb2copssotapar i
Llagunolasènior H

voluntària donen suport i
organitzen les activitats de
les entitats i clubs excursio-
nistes i de la pròpia federa-
ció.
Les inscripcions ja estan

obertes i es poden fer a tra-
vésdelgestord’inscripcions
de la FEEC. Les places del
curs s’assignaran per ordre
d’inscripció i de recepció de
la documentació amb un

màxim de 20 inscrits. Si hi
hagués més sol·licituds que
places, tindrien preferència

aquells esportistes que per
currículumtenenmésexpe-
riència en lamatèria H

nL’Àrea de Formació i
ECAMdelaFederaciód’En-
titats Excursionistes de Ca-
talunya obre la convocatò-
ria al curs d’Instructor de
Curses per Muntanya per
als mesos de setembre i oc-
tubre de 2021.

El curs d’Instructor de
Curses per Muntanya de la
FEECtéperobjectiu formar
les persones que de forma

nEspectacular derbi català
entre elReusGanxetsMiró i
elGirbauVicTTonen jochi
havia el lideratge del grup 2
de la Superdivisió femenina
de tennis de taula. Amb una
treballada victòria per 0 a 4
peralesdelacapitald’Osona
i ambGabi Feher, com a pa-
listamésvaloradaperlesdu-
es victòries individuals,
l’equip vigatà s’ha situat al
capdamunt de la classifica-
ció ambunpuntmés que les
delBaixCamp.

El partit, que es va poder
veureendirecteperEsport3,
va serper tornar-lo a repetir
una i altra vegada. Sobre tot
el duel entre Sara Ramírez
(Reus Ganxets Miró) i Gabi
Feher(GirbauVic).Feherva
capgirar un 0-2 advers i amb
2-0encontrai9-9vapoderre-
conduir la situació per en-
dur-seunpuntd’aquellsque
si s’haguessin jugat tres o
quatresetsmés,l’espectador

ho hagués agraït amb inter-
canvi de cops constants en-
tre dues excepcionals juga-
dores.

ElGirbauVic és el primer
classificatdelgrup2delaSu-
perdivisió femenina amb 9
punts, un més que el Reus
Ganxets Miró, que és segon
quanencaraqueden4partits

per jugardelafaseregular.
I a la Superdivisiómascu-

lina, l’ASISABorgesVall se-
gueix líder en solitari del
grup 2. Els lleidatans porten
9 victòries i estan invictes.
Són un dels candidats a con-
querirel títoldeLliga.

I a l’altregrup,algrup1, el
CER L’Escala ha empatat

contra l’Alacant (3-3) aquest
capdesetmana.Elsgironins
són setens de grup empatats
amb l’equip alacantí. Els de
l’Empordà, igualment que
molts altres equips, s’ha re-
forçat per aquesta segona
volta, amb l’objectiu de llui-
tar per assolir la permanèn-
cia H

PITCH & PUTT

Quàdruple empat a Castelló

FISIOCULTURISME

Èxit de la selecció catalana
nAquest cap de setmana
s’ha celebrat el Campionat
d’Espanya de Powelifting
Equipat a la localitat valen-
cianadeCheste, ambl’exito-
sa participació d’un
equip de la Federa-
ció Catalana de Fí-
sic-culturisme i Po-
werlifting. Montse
Alcoba s’ha procla-
mat Campiona d’Es-
panyaabsolutaen la
modalitat dePressió
en Banc, alhora que
aconseguia batre el
rècord nacional amb un ai-
xecament de 105,5 kg. En la
divisió masculina, Guillem
Colàs, atleta júnior de

menysde93kg,s’alçavaamb
el subcampionat d’Espanya
amb un aixecament de 635
quilos, mentre que Pau Ló-
pez aconseguiria una molt

meritòria4aplaçaenlacate-
goria corporal de menys de
105 kg, amb un aixecament
de665quilos H

TENNIS TAULA

El Girbau Vic TT, nou líder de la
Superdivisió femenina

FEEC

Nova formació de la FEEC

n Després
d’imposar-se a la
pista del Reus
Ganxets Miró per 0 a 4


