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n SegontítoldeLligaCatala-
na consecutiu per al Nayox
SeatTàrregadesprésdevèn-
cer de manera ajustada el
Siuranenc d’Horta A en les
dues partides de la darrera
jornada de Lliga (308 a 305 i
309 a 297). Els de
l’Urgell depenien
d’ells mateixos per
aconseguir el cam-
pionat i no van fa-
llar, tot i les grans
partides disputades
pels jugadors
d’Horta, que final-
ment han estat
quarts. Per la seva
banda, Alls Secs Pi-
quen i la Penya del
Bistec A es van re-
partir els punts en
joc i vanquedar segons i ter-
cers respectivament de la
Primera Divisió de la Lliga
Catalana.

Aquests quatre equips
ques’hanjugatel títoldeLli-
ga en aquesta segona fase
disputaran el Campionat de
Catalunya de Clubs el dia 3
de juliol a les pistes del Tàr-

rega. També prendran part
d’aquesta competició l’Igua-
lada,Vall-llobrega,laGalera
A i Olius A, que han ocupat
lesplacesdel5èal8è lloc.

Pel que fa a la lluita per
evitar el descens, el Salomó

vaaconseguir salvar lacate-
goriadesprésd’assolir el tri-
omfenunade lesduesparti-
des del seu enfrontament
amb el Guinardó A, que
acompanya el Torrent i el
Castellserà a Segona. Pugen
deSegonaaPrimera catego-
ria el COP, Sagrada Família
AiPerellóA H

la final el jugadorde laFede-
racióBalear JesúsPérez per
13 a 3 . Cal destacar també la
tercera posició del jugador
de la Unió Petanca Torres
RubíJoséManuelRuiz.

D’altra banda, en catego-
ria juvenil, el jugador del
Gran Via Manel Luque s’ha
proclamat sotscampió d’Es-
panyadesprésdecaureen la

final per un ajustat 13 a 10
contra el jugadordeCastella
La Manxa Aaron González.

Tambévaldestacar lameda-
lladebronzedeljugadorJoel
Méndez H

n Santa Susanna ha estat
l’escenari del Campionat
d’Espanya Individual en les
categories masculina, feme-
nina i juvenil. Una competi-
ció que ha tingut coma gran
protagonista el jugador del
Castelldefels Josep Lluís
Guasch, que s’ha proclamat
Campiód’Espanyapersegon
anyconsecutiu,derrotanten

nEl XIV Trofeu Internacio-
nal Ciutat de Barcelona de
tennis platja ja coneix els
guanyadors de les categories
de dobles masculí i femení.
Desprésd’uncapdesetmana
intensde tennisplatjademà-
ximnivell, finalment la com-
petició ha acabat amb el tri-
omfdelaparellaformadaper
Cappelletti i RamosViera en
la prova masculina, i Giulia
Gasparri i Ninny Valentini
enlafemenina.

En el quadre masculí, els
segons caps de sèrie del tor-
neig han derrotat en la final
els brasilers Allan Oliveira i
Thales Santos, números 11 i
14 del rànquingmundial res-
pectivament, per 7-5 i 6-2.
Abans,enlasemifinal,l’espa-
nyol i l’italià s’havien impo-
satenunaltrepartitcompetit
a Andre Baran i Theo Iriga-
ray, els tercers favorits, per
7-5 i 6-3. Amb aquest triomf,
aconsegueixen el segon títol
d’aquest any conjuntament,
ja que van guanyar el Sand
Series de Des Brisants i el
BT200 de Campinas. Cappe-
lletti, número sis delmón, és
bicampiómundial i tres cops
guanyador de l’europeu.
L’espanyol, número 2 del
món, és campió del món i té
dosSandSeriesmésenelseu

palmarès. Amb aquesta vic-
tòria a Barcelona aconse-
gueixen superar la decepció
del’últimaedició,onvanper-
dre a la final del Sand Series
deLasPalmascontraNicolas
Gianotti iMattiaSpoto.

En la prova femenina, les
númerouhan complert amb

elspronòsticsis’hanimposat
en la final aFlaminiaDaina i
Rafaella Miller, les segones
favorites, per 6-2 i 6-1. En les
semifinals, les italianeshavi-
enguanyat SofiaCimattiiNi-
cole Nobile per 6-3 i 7-5. Amb
aquestavictòria, les italianes
aconsegueixen el quart títol

de l’any després d’emportar-
se, la setmana passada, el
SandSeriesdeGranCanària,
iguanyarelBT400deBalnea-
rio Camboriu i el BT200 de
Santos.Gasparriéstricampi-
ona delmón, i tres cops cam-
piona d’Europa. Valentini,
per la sevabanda, és campio-

na del món i campiona d’Eu-
ropa, i havia guanyat aquest
torneig en dues ocasions
(2018i2019).

Després de les dues finals
s’haduta termelacerimònia
d’entrega de premis, que ha
comptat amb la participació
deJosepMarciClaret,repre-

sentant territorial de la pro-
víncia de Barcelona de la Se-
cretariaGeneralde l’Esport i
l’Activitat Física de la Gene-
ralitat de Catalunya; Paolo
Seranto, Beach Tennis lea-
der deDecathlon i Sandever;
ElenaSanMartín,vocalde la
junta directiva de la RFET; i

Alba Gamell, directo-
ra del torneig i presi-
denta del Beach Ten-
nisBarcelona.

una gran cita
El diumenge 29 de
maig va finalitzar el
campionat amb la dis-
puta de les categories
mixtes,U-18iOpenN3.

Aquest torneig, una
de les grans cites del
circuitmundialdeten-
nis platja del Beach
TennisWorld Tour de
la ITF, és possible grà-
cies a l’aliança entre el
Club Beach Tennis
Barcelona i la Federa-

ció Catalana de Tennis, jun-
tamentamb l’Ajuntamentde
Barcelona, la Secretaria Ge-
neralde l’Esport i de l’Activi-
tatFísicade laGeneralitatde
Catalunya, la Real Federaci-
ón Española de Tenis, així
com tots els patrocinadors
del torneig H

bitlles catalanes

el nayox seat tàrrega revalida
el títol de lliga catalana

pitch and putt

green team urgell, tricampió de
l’interclubs femení a vallromanes
n 156jugadoresvanformar
part de l’última prova de
l’Interclubs femení 2022 de
Pitch&Putt, que esva cele-
brar al Pitch&Putt Vallro-
manes. Una com-
petició que va
certificar el títol
generalperalGre-
en Team Urgell,
que es va conver-
tir en tricampió de
l’Interclubs feme-
ní després d’obte-
nireltriomftambé
lesedicionsde2017
i 2019. L’equip de les terres
de ponent va superar el
P&PMasNou de laNord al

desempat.
Amés,caldestacarqueel

Green Team Urgell també
esvaapoderardelavictòria
en la prova final, i les seves

jugadoresMartaCucurull i
laNúriaLlobetvanrebreel
guardódemillorparella H

tennis platja

cappelletti-ramos viera i gasparri-valentini,
campions del sand series barcelona 2022

petanca

el català josep lluís guasch,
campió d’espanya individual
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