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ESPORTS PER A CECS

Catalunya, a la fi nal del campionat 
d’Espanya d’escacs per a cecs
Quatre escaquistes cecs de 
Catalunya participen en la 
gran fi nal del XIX Campionat 
d’Espanya per equips d’escacs 
organitzat per la Federació Es-
panyola d’Esports per a Cecs 
(FEDC).

Gavril Draghici, Alberto 
Olivera, Enrique López i Josep 
San Isidoro són els encarregats 
de representar a Catalunya en 

una disputada fi nal que se ce-
lebra, fi ns al pròxim 26 de se-
tembre, a l’Hotel Deloix Aqua 
Center de Benidorm.

La fi nal del campionat 
compta amb 3 equips (Cantà-
bria, Catalunya i Màlaga) dels 
13 que van iniciar el torneig. 
Els equips estan formats per 
quatre jugadors titulars, amb 
un jugador suplent.

El torneig es disputa pel 
sistema lliga a doble volta, 
on abans de començar el 
campionat s’ha fet un sorteig 
per decidir l’ordre dels apa-
rellaments. A cada una de les 
trobades el resultat serà de 2 
punts per la victòria, 1 punt 
per les taules i 0 punts per la 
derrota i tindrà un ritme de joc 
de 90 minuts més 30 segons 

i també van empatar amb un 
birdie. No va ser fi ns al tercer 
forat de desempat quan Josep 
Iglesias va embocar la bola de 
segon cop i Combeer no va po-
der fer el birdie.

Amb aquest cop, Iglesias 
es va proclamar campió de la 
X edició de l’Open d’Andorra 
i Coomber subcampió. A no-
més un cop va quedar Joel 
Girbau, tercer amb 148 cops.

A les altres categories, Sora-
ya Lassal amb 163 cops va em-
portar-se el títol de campiona 
femenina (163 cops) i Amador 
Rodriguez (150 cops) va fi na-
litzar com a campió sènior. 

Josep Iglesias guanya el 
X Open d’Andorra

Setanta-dos / dues jugadors 
/es de diferents nacionalitats 
van participar en la X edició 
de l’Open d’Andorra al Pitch 
& Putt a la Vall d’Ordino. Una 
competició que forma part 
del calendari de la Federació 
Internacional de Pitch & Putt 
(FIPPA), i que es va jugar sota 
la normativa EPPA. 

A la jornada inaugural, els 
dos millors dels primers 36 fo-
rats van ser Josep Iglesias (P&P 
sant Cebrià) i Barry Coomber 
(Gualta), amb un total acumu-
lat de 96 cops, seguits de Joel 
Girbau (P&P Bellpuig) amb 3 
cops més i Roger Albinyana, 
quart amb 100 cops.

Màxima igualtat de cara 
als últims i decisius 18 forats. 
Tant Iglesias com Coomber 
van mostrar un joc molt ferm 
i van evidenciar tenir un ni-
vell de joc molt alt. Iglesias va 
arribar al forat 18 amb un cop 
d’avantatge, però va fer un mal 
cop amb el putter i va fer un 4, 
el que va comportar que tant 
Iglesias com Coomber fi na-
litzessin la seva participació 
empatats a 147 cops. 

El nom del campió per tant 
es va haver de decidir en un 
desempat forat a forat. Van 
començar a jugar al forat 16 i 
els dos jugadors van empatar 
fent un par (3 cops). Poste-
riorment van jugar al forat 18 

PITCH AND PUTT 

CAMPIONAT de Pitch and Putt, que es va 
haver de decidir en un desempat forat a forat

d’afegit per moviment.
Cal destacar que les dues 

rondes prèvies a la fi nal es van 
disputar de manera virtual, en 
un format híbrid. Les partides 
es van jugar de forma online, 
però els membres de cada 
equip es van reunir, presen-
cialment, a la seu de la seva fe-
deració per poder dur a terme 
les rondes classifi catòries.

Soraya Lassal  
va aconseguir el 

triomf en categoria 
femenina i Amador 

Rodríguez va 
acabar com a 
campió sènior 

la lluita pel bronze.
D’altra banda, les dues 

seleccions cadets han fi na-
litzat en cinquena posició. 
Tot i classifi car-se en ambdós 
casos per als quarts de fi nal 
després d’una bona fase de 
grups, la selecció cadet feme-
nina formada per Erna Toca-
dos i Lia Roldán, no ha estat 
capaç de superar València en 
un ajustat partit que s’ha de-
cidit al tercer set; i la selecció 
cadet masculina, formada per 
Hugo Moret i Sergi Graupera, 
ha estat derrotada per 0-2 da-
vant la selecció de Castella la 
Manxa.

Podi per a les seleccions 
catalanes infantils 

Les seleccions catalanes de 
vòlei platja infantils i cadets 
han tancat el millor Campio-
nat d’Espanya de Seleccions 
Autonòmiques d’edat esco-
lar dels últims cinc anys amb 
dos podis i dues cinquenes 
posicions. Aquests resultats 
col·loquen Catalunya com la 
tercera millor federació terri-
torial que ha participat en el 
campionat.

Les dues seleccions infan-
tils han pujat al podi. La selec-
ció infantil masculina, forma-
da per Diego Kunda i Gerard 
Rejón, del CV Arenys i del CNS 
Volei respectivament, ha estat 
la segona millor classifi cada 
del torneig. El seu únic botxí 
ha estat la selecció andalusa, 
que els va guanyar a la pri-
mera fase de classifi cació i 
és l’equip que els ha tornat a 
vèncer a la gran fi nal. A part 
d’aquest partit els joves juga-
dors han mostrat un alt nivell 
de joc durant tot el campionat 
i han anat de menys a més.

L’equip infantil femení, for-
mat per Raquel Muñoz i Laia 
Escusa, ha fi nalitzat en una 
meritòria tercera posició. Les 
joves jugadores han caigut per 
2-1 a la semifi nal amb la selec-
ció de Cantabria, però han sa-
but sobreposar-se a la derrota 
i han guanyat 2-0 a Canàries 
en un partit molt complicat en 

VOLEIBOL 

PLATA I BRONZE per a les seleccions catalanes 
al campionat d’Espanya de vòlei platja

Els cadets  
han acabat en 

cinquena posició, i 
Catalunya, tercera 
millor federació 
territorial en la 

general 


