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▄ Aquest cap de setmana  
s’ha disputat la segona jornada 
del Campionat de Catalunya per 
Equips Interclubs 2021. A primera 
divisió van jugar al P&P Lleida  
de Torre-Serona i el millor resul-
tat individual el van fer Jordi 
Niñerola (Vallromanes) i Xavier 
Ponsdomènech (Sant Cebrià). 
Pel que fa a les parelles la millor va 
ser la formada per Millán i Mauri 
(Gualta Baix Empordà). L’equip 

PITCH & PUTT     ► INTERCLUBS 2021

guanyador de la prova va ser 
Badalona amb un total de 11 cops 
sota par, seguit de Gualta Baix 
Empordà amb -10 i de Team HCP 
amb -10.  
Encapçala la classificació general de 
primera  l’equip del Pitch & Putt 
Badalona amb 200 punts gràcies a 
les dues victòries en les dues primeres 
jornades. En segona posició es situa 
Franciac amb 144 i en tercera Gualta 
Baix Empordà amb 128 punts. 

HANDBOL     ► LLIGUES CATALANES SÈNIORS

lanes han lluitat fins al final. Una 
igualtat que s’ha viscut en cate-
goria femenina des de primera hora 
de la jornada de diumenge, i que ha 
deixat sorpreses com la derrota 
d’Erika Kliokmanaite i Kadri Puri 
a mans de Meche Arends i Claudia 
Santiesteban, en un partit que s’ha 
decidit en el set de desempat per la 
mínima. També sorpresa en la lluita 
pel tercer calaix del podi, que no s’ha 
celebrat per lesió d’Elena Biosca. 
En categoria masculina els resultats 
de classificació han estat més clars 
durant la fase de classificació i, final-
ment, Hernán Tovar i Rolando 
Hernández s’han fet, de nou, amb 
el podi. Els veneçolans ja van ser els 
campions de la primera prova del 

Campionat de Catalunya de Vòlei 
Platja celebrada també a Barcelona 
fa dues setmanes. La victòria ha arri-
bat després de guanyar 2-0 a 
Conrad Rovira i Ferran Serra a la 
gran final. En tercera posició han aca-
bat Sergio Ramírez i Zdravko 
Kamenov, després que el Timothee 
Platre s’hagués de retirar per lesió 
en la lluita pel tercer calaix del  
podi. 
La Parella Perfecta, premi que ator-
ga Vichy Catalan a la millor i al mi-
llor jugador del torneig, ha estat per 
Nuria Bouza i, de nou, per Rolando 
Hernández. La propera prova del 
circuit català de vòlei platja serà el 
el proper 5 i 6 de juny a Vilanova i la 
Geltrú. 

L
a segona prova del Vichy 
Catalan Volei Tour, que s’ha 
celebrat aquest cap de set-

mana al Centre Municipal de Tennis 
de la Vall d’Hebon de Barcelona, 
ha finalitzat amb sorpreses en cate-
goria femenina i amb repetició de 
guanyadors en la masculina. Bouza 
–Florian i Tovar– Hernández han 
estat els campions en un cap de set-
mana amb la participació de 67 pa-
relles, que també ha estat marcat 
per una segona jornada amb vent i 
núvols. 
Nuria Bouza i Nazaret Florian 
s’han alçat amb el títol de campio-
nes després de vèncer la final a Carla 
Martínez i Marta García per 2-0 en 
dos sets ajustadíssims que les cata-

VOLEIBOL     ► VICHY CATALAN VOLEI TOUR

Sorpreses i repeticions 
al CMT Vall Hebron

El P&P Badalona segueix líder 

▄  Aquest cap de setmana ha 
finalitzat la Lliga Catalana Sènior 
Femenina i la Lliga Sènior 
Masculina “Antonio Lázaro”, on 
l’Handbol Palautordera Salicru i el 
Sant Martí Adrianenc B s’han pro-
clamat campions de les respecti-
ves categories. 
L’Handbol Palautordera Salicru es 

va proclamar campió femení a 
falta de disputar la doble jornada 
d’aquest cap de setmana. A la 
masculina, el títol s’ha decidit a la 
darrera jornada, on es disputava el 
partit que enfrontava a La Salle 
Bonanova i e Sant Martí Adrianenc 
B, que arribaven empatats a punts 
a aquest darrer partit. 

Títols per a l’H Palautordera 
Salicru i St. Martí Adrianenc B 

ZONA UFEC

UFECtv
El canal Esport3 emet avui un nou programa Zona UFEC. En ell s’hi 
podran veure els següents reportatges: la 24a Festa de l’Esport Català  
i el 53è Open Clasic Barcelona de polo.

PESCA 
PAU CARILLA I 
ALAN FAJARDO, 
CAMPIONS 
D’ESPANYA 

Un gran triomf dels 
joves i un bon futur 
per a la pesca 
esportiva des de 
platja a Catalunya 
després del 
campionat i 
subcampionat 
d’Espanya 
aconseguit per Pau 
Carilla Her nández, 
del Club Esportiu de 
Pesca La Lanzada, i 
per Alan Fajardo 
Santos, del Club de 
Pesca i Càsting El 
Botón, a les platges 
de Peníscola 
(Castelló) al 
campionat 
d’Espanya Mar 
Costa Lanzado 
Infantil. 
 

PÀDEL 
OSORO-BRITO  
I SANMARTÍ-
SANS GUANYEN 
A VALLDOREIX 
Les parelles 
formades per 
Aranzazu Osoro i 
Nela Brito a Primera 
categoria femenina i 
Enric Sanmartí i 
Tonet Sans a Primera 
masculina, s’han 
adjudicat el primer 
Super Gran Slam de 
la temporada i que 
ha finalitzat aquest 
diumenge a les 
instal•lacions del 
Club Esportiu 
Valldoreix. Una 
competició on hi han 
participat un total de 
184 parelles.

ALTRES 
ESPORTS

MOTONÀUTICA

El campionat de Catalunya arriba al Club Nàutic El Balís
La Federació Catalana de Motonàutica i el Club Nàutic El Balís organitzen la 
tercera regata puntuable per al Campionat de Catalunya Open de Motos 
Aquàtiques, modalitat de circuit. Categories Esquí GP3 i Esquí F4. Les 
preinscripcions es tancaran el dia 31 de maig. La regata tindrà lloc a la platja 
de ponent del Club Nàutic El Balís.

JA ET POTS INSCRIURE 
A LA LLIGA CATALANA 
D’eSports GRATIS!

INSCRIU-TE ARA A LLIGACATALANAESPORTS.CAT

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
 


