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JUDO

2 medalles catalanes a l’Europeu sub-21
PITCH & PUTT

Carla Puig, campiona de Catalunya
n El14desetembrepassates
va jugar la XXII edició del
CampionatdeCatalunyaFemenídePitchandPuttFCPP
al P&P Franciac (Caldes de
Malavella). Hi van participar 86 jugadores i va estar
organitzat per la Federació
Catalana de Pitch & Putt.
En la primera volta les millorsvanserlesjugadoreslocalsMªÀngelsTaulatsiCarla Puig que van fer 2 cops
sota par, seguides de la Núria Dalmau (Platja d’Aro)
amb 53, Marta Cucurull
(P&PBellpuig)amb54,laSílvia Garangou (Franciac)

amb 55 cops i la Carolina
González
(Vallromanes)
amb 56 cops.
En la segona volta de la
competició Puig i Cucurull
van començar fent un mal
cop de sortida i van fer boguie i doble boguie respectivament, però de seguida ho
vanpoderarreglarialforat2
van fer birdie (2 cops) totes
dues. Durant la resta de la
volta van fer un bon joc. A
l’arribar al forat 18, la Carla
Puig duia 5 cops d’avantatge
sobre Cucurull i González i
es proclamava campiona de
Catalunya femenina 2019 H

GOLF

Nous campions Match Play sub16
n Golf Costa Daurada va
coronar, aquest cap de setmana, els nous campions
de Catalunya Match Play
Sub16, en una
competició que
ha posat a prova el control de
les emocions i
el joc, en rondes
directes, on només valia la victòria per passar
ronda. Entre
els cadets, la
victòria final va
somriure a Joan Dalmau en
la classificació masculina i
Natàlia Herrera en la femenina. Dalmau va anar passant rondes per trobar-se
en la final amb Carles Cal-

vo, a qui va superar per 3/2,
assolint el títol català. En el
quadre femení, la protagonista va ser la Natàlia Her-

rera, que superava en la final la seva companya en el
recent
Interautonòmic
Sub18 femení, Anna Ymbern, per 4/2 H

n Des de dijous i fins avui
s’està celebrant a la localitat
finlandesa de Vantaa el
Campionat d’Europa sub-21
ambparticipaciódefinsa343
judokes arribats de 44 països
europeus, entre ells 3 catalans: Mireia Lapuerta, Ai
Tsunoda i Ilia Khabuliani,
que integren la delegació espanyola de 4 esportistes.
Avui, en la tercerai última
jornada de la competició individual, ha estat el torn
d’Ilia Khabuliani. El judoka
del Bushido Rei de Barcelona no ha tingut tanta fortuna
com les seves companyes de
selecció i ha caigut en prime-

ra ronda davant l’ucraïnès
Vadim Velkov.
D’aquesta manera es posa
punt i final al que ha estat un
gran campionat continental
amb dos metalls per a les judokes de la Federació Catalana de Judo. En la primera
jornada, la masnovina Mireia Lapuerta va estrenar el
medaller penjant-se un
bronze en la categoria de -48
kg.
I ahir, les bones notícies
van arribar de la mà de la
lleidatana Ai Tsunoda, que
va competir la categoria de
-70 kg. La jove judoka de 17
anys,quearribavaalCampi-

onat després d’un estiu en
què s’ha coronat Campiona
d’Europa Cadet i Campiona
dels Jocs de la Joventut Europea, va tornar a reivindicar-se ara però en la categoriasub-21penjant-selaplata.
La judoka catalana, que amb
només 17 anys acumula 7
medalles d’or en campionats
d’Espanya i una de bronze,
del 25 al 28 de setembre participarà al mundial cadet que
se celebrarà a Kazahstan, on
de moment és una de les favorites a conquerir una de
les medalles que l’acrediti
com una de les millors judokes del panorama mundial.

Amb aquests dos èxits per
al judo català, ambdues sumen un grapat de punts per
al rànquing mundial sub-21.
Lapuerta ocupa a hores
d’ara la 8a posició; mentre
que Tsunoda, en una categoria d’edat que no és la seva,
està al 21è lloc de la llista júnior però al 5è del rànquing
cadet.
Khabuliani, Tsunoda i Lapuerta tornen cap a casa
amb la mirada posada al
Marroc on del 16 al 20 d’octubre se celebrarà el Mundial
sub-21 i intentaran tornar-se
a reivindicar i fer-se un lloc
entre els medallistes H

