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LLUITA

PATINATGE

El Combat Sambo i Grappling 
català escalfa motors en el 
Training Camp de Lloret de Mar
El Pavelló Pompeu Fabra 
de Lloret de Mar va ser el 
punt de reunió del Combat 
Sambo i Grappling català en 
aquest inici de temporada 
per celebrar unes jornades 
d’entrenament de cara als 
pròxims campionats autonò-
mics i nacionals.

Lluitadors i lluitadores a 
partir de 12 anys van gaudir 
d’una jornada dirigida per 
l’experimentat Marc Dailos i 
organitzada pel Club Esportiu 
Nova Unió amb el suport de la 
Federació Catalana de Lluita i 
Disciplines Assciades (FCLL i 
DD.AA).

“El Training Camp ha tin-
gut una gran acceptació tenint 
en compte que és la primera 
activitat oberta en temps de 
pandèmia.  No és fàcil reu-
nir a tants esportistes quan 
no hi ha un campionat amb 
l´únic objectiu de preparar-se 
mútuament. Estem molt sa-

quedaven per saber el nom 
de la campiona d’aquest any.

La millor jugadora de la 
segona volta del campionat 
va ser la Marta Fuster (Gual-
ta), amb un gran resultat de 

49 cops, seguida de la Marta 
Cucurull amb el par del camp. 
A la tercera posició va haver-
hi un triple empat a 55 cops 
entre la Nuria Dalmau (Platja 
d’Aro), la Carlota Serra i Silvia 
Garangou (Franciac). 

Serra, que va realitzar un 

joc molt segur durant tota la 
competició, va arribar al forat 
18 amb 3 cops d’avantatge so-
bre les seves perseguidores. 
Amb un par al forat 18 es va 
proclamar Campiona de Ca-
talunya Femenina 2021 amb 
un total de 106 cops, seguida 
de la Marta Cucurull que va 
quedar subcampiona amb 
109 cops.

Posteriorment es va fer 
l’entrega de trofeus a totes les 
guanyadores i també es va fer 
l’entrega de la Copa a la Millor 
Jugadora de l’Any 2021, que va 
rebre la Gloria Ruiz.  Ruiz es va 
convertir així en la millor de 
totes les jugadores que han 
participat aquest any en les 
12 proves, organitzades per la 
Federació Catalana de Pitch 
and Putt.

Carlota Serra, 
campiona femenina
de Catalunya 2021
Carlota Serra va ser la gran 
triomfadora de la XXIV edició 
del Campionat de Catalunya 
Femení al P&P Vallromanes. 
Serra es va imposar a les 99 
jugadores que s’hi van pre-
sentar, convertint-se així en 
campiona de Catalunya. 

La competició es va jugar 
en un sol dia a 36 forats. El mi-
llor resultat de la primera volta 
el va fer la Carlota Serra (CE 
Fora Límits) amb un resultat 
de 51 cops, seguida de les 
badalonines Martina Nadal i 
Marta Farrés (P&P Badalona) 
amb 53 i 54 cops respectiva-
ment.

Després d’un temps de 
descans obligatori a causa 
d’una tempesta, es va repren-
dre la competició amb els úl-
tims i decisius 18 forats que 

‘PITCH AND PUTT’

Gloria Ruiz
va rebre el premi a 
la  millor jugadora 

de l’any 2021

tisfets de la participació i això 
ens anima a seguir treballant 
per donar a conèixer aquestes 
disciplines arreu de Catalun-
ya”, analitzava Dailos.

Els participants, que van 

Anna Borràs i Marc 
Morera, campions de 
Catalunya d’eslàlom
i de gegant

Puigcerdà va esdevenir, una 
vegada més, capital de l’alpí 
en línia amb la celebració de 
la V Ceretana, un dels esde-
veniments més esperats de 
la disciplina, i aquest any 
amb més motiu perquè l’any 
anterior no s’havia pogut ce-
lebrar. 

Marc Morera (DOTS 
Pyrene) i Anna Borràs (May 
Luengo) van proclamar-se 
guanyadors en categoria ab-
soluta masculina i femenina 
respectivament del Campio-
nat de Catalunya de Gegant. 
El podi català masculí el van 
completar dos patinadors 
del mateix club, Lluís Sistac i 

Martí Dalmases. Ainhoa Me-
llado i Laia Torras, totes dues 
corredores del Pyrene, van ser 
segona i tercera classifi cades 
en categoria femenina. 

Posteriorment, es va ce-
lebrar també el Campionat 
d’Espanya d’Eslàlom, que a 
la vegada era també el Cam-
pionat de Catalunya de la mo-
dalitat. Anna Borràs i Ainhoa 
Mellado van repetir com a 
primera i segona classifi cades 
en categoria absoluta femeni-
na, tant en àmbit estatal com 
en àmbit català. Laia Torras, 
cinquena d’Espanya, va ser la 
tercera classifi cada catalana. 
En categoria absoluta mas-

culina el campió va tornar a 
ser Marc Morera, que havia 
estat tercer a la general. Mar-
tí Dalmases i Lluís Sistac van 
ser quart i cinquè respectiva-
ment al campionat d’Espanya 
i segon i tercer al català. 

Finalment, la V Ceretana 
va acollir la 2ª Fase de la Lli-
ga Catalana, que també era 
la 5ª i última fase de la Copa 
d’Espanya. Els guanyadors 
de la competició catalana en 
categoria absoluta van tornar 
a ser Marc Morera i Anna Bo-
rràs, que a més, van fi nalitzar 
la copa d’Espanya en tercera 
i primera posició respectiva-
ment.

poder entrenar en més de 400 
metres de tatami en les dis-
ciplines de Combat Sambo, 
Grappling Gi i Grappling No Gi, 
van arribar de diversos punts 
del territori català i també de 

Montpellier (França). Entre 
els participants va destacar la 
presència de la campiona del 
món Senior de Sambo, Laure 
Fournier, i el campió del món 
Junior, Shakzod Tagiev.


