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ANUNCIS OFICIALS
CONVOCATÒRIA DE 
L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE 
LA FEDERACIÓ CATALANA DE 
PITCH & PUTT
La Junta Directiva de la Federació 
Catalana de Pitch & Putt convo-
ca l’Assemblea Ordinària que es 
celebrarà el proper dia 10 de maig de 
2017 al carrer de la Diputació, nº 274, 
principal A, de Barcelona, a les 15:30 
hores en primera convocatòria i a les 
16:00 hores en segona. L’ordre del dia 
és el següent:
1r.- Lectura de l’acta de 
l’Assemblea General Ordinària del 23 
de novembre de 2016.
2n.- Aprovar, si s’escau, l’informe o 
memòria de les activitats de l’exercici 
vençut.
3r.- Aprovar, si s’escau, la liquidació 
de l’exercici econòmic vençut amb 
el tancament del balanç i compte de 
resultats
4t.- Aprovació, si s’escau, de la gestió 
de la Junta durant l’exercici 2016.
5è.- Nomenament d’interventors per 
l’aprovació de l’acta de l’Assemblea.
 La informació sobre les matèries 
objecte de l’Assemblea estarà a 
disposició dels seus membres, a la seu 
de la F.C.P.P. des de la convocatòria de 
l’Assemblea.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE 
DARDS
D’acord amb el que disposen els 
Estatuts de la nostra Federació i 
els Decrets 58/2010 i 55/2012 de la 
Generalitat, us convoquem a la AS-
SEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS que 
es celebrarà el proper dia 7 de maig 
de 2017 a les 10 hores en primera 
convocatòria i a les 10,30 hores en 
segona convocatòria.
La reunió tindrà lloc a la seu de la Fe-
deració Catalana de Dards, al Casal de 
l’Esport, Rambla de Guipúscoa, 23-25 
4rt A de Barcelona, amb el següent:
ORDRE DEL DIA:
Informe de la activitat federativa per 
part del President de la FCD.
Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 
anterior.
Memòria d’Activitats de 2016.
Aprovació, si s’escau , de la liquidació 
del pressupost de l’exercici vençut 
amb tancament de balanç i compte de 
resultats 2016.
Ratifi cació del pressupost del exercici 
econòmic 2017.
Designació de 3 verifi cadors de comp-
tes (segons normativa vigent).
Designació de 2 interventors per 
l’aprovació de l’acta.
Aprovació si s’escau de la Convo-
catòria d’eleccions a President i 
membres de la Junta directiva de la 
FC DARDS pel dia 4 de Juny de 2017.
Aprovació si s’escau del Reglament i 
calendari electoral.
Elecció per sorteig de 3 membres 
titulars i 3 membres suplents de la 
Junta electoral.
Precs i preguntes.
D’acord amb la legislació vigent, la 
documentació objecte d’aquesta 
Assemblea estarà a disposició dels 
assembleistes per la seva consulta- 
quinze dies (15 dies) abans del acte.
Es prega la màxima assistència i 
puntualitat per iniciar en primera 
convocatòria.
Barcelona, a  3 d’abril de 2017
Josep Maria Salvadó i Val, President

BOWLING DE DEU

❖Axel Guimó, del Club Bowling 
Diagonal, campió de la sisena 
edició del Torneig Xtreme des-
prés de vèncer per 245 a 206 
a Margarita Roa del Sweetrade 
Bowling Club – Les Franqueses, 
en l’eliminatòria anterior l’Axel  
es va desfer còmodament de 
Keyla Vásquez del Club Seven-3, 
205 a 171, mentre Margarita 
vencia a Marcial Ovide, campió 
de les dues anteriors edicions 
per un ajustat 189 a 181.

La competició ha estat orga-
nitzada per l’Xtreme Bowling 
Club, amb  el patrocini de Pro-
pamsa i la col·laboració de la 
Federació Catalana de Bitlles i 
Bowling.

Tot i que la competició és 
amb handicap i les difícils 
condicions de les pistes, cal 
destacar els bons resultats 
scratch, Marcial Ovide tot 
i no guanyar la competició 
va assolir la millor sèrie de 
classifi cació i millor sèrie de 
la semifi nal amb 1383 i 1361 
pals respectivament, així com 
la millor partida amb 289 
pals. En categoria femenina 
la millor sèrie va estar per 
Margarita Roa amb 1322 pals, 
mentre que Keyla Vásquez 
aconseguia la millor partida 
amb 269 pals. Altres dels es-
portistes amb bons registres 
han estat Axel Guimó i Artur 

Axel Guimó, campió del Xtreme 2017
Colomer que juntament amb 
Marcial i Margarita, han supe-
rat els 210 de mitjana. 

Les millors sèries i parti-
des amb handicap han estat 
per margarita Roa (1328) i 
Enrique Rosa del Club Se-
ven-3 amb 1352, pel que fa a 
les màximes partides les han 
aconseguit Keyla Vàsquez i 
Andrés Sanz del Sweetrade, 
amb 285 i 279respectivament. 
Un total de 46 esportistes de 
12 clubs catalans van partici-
par al Torneig Xtreme Bowling 
Club, celebrat del 22 al 26 de 
març a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç 
dels Horts. 

BEISBOL

❖ Enguany, la Federació Catala-
na de Beisbol i Softbol organitza 
la tercera edició del Torneig del 
Mediterrani, campionat que tin-
drà lloc aquest cap de setmana 
a Barcelona. 

Aquest campionat comptarà 
amb un total de 16 enfronta-
ments entre el ahir, avui i demà, 
tots ells celebrats als camps 
situats a Montjuïc, amb seu al 
Carlos Pérez de Rozas per als ju-
gadors sub15 i al camp de Mon-
tjuïc 2 per als sub13. 

Aquest any, el Torneig del 
Mediterrani compta amb la 
participació de 4 equips per 
cada categoria. Pel que fa a la 
sub13, els dos combinats cata-
lans (Catalunya Vermell i Ca-
talunya Negre) s’enfrontaran 
a al CBS Antorcha de València 
i a un equip alemany, el KMC 
Ambassadors LL Ramstein. A 
la categoria sub15, per la seva 
banda, competiran 3 equips 
catalans (el CBS Sant Boi, el CB 
Viladecans i el CB Barcelona) i 

Barcelona, amfi triona del 3r torneig del Mediterrani
un altre cop els Ambassadors, 
aquest cop en una categoria 
superior. 

A més, a part de servir com 
a entrenament per als juga-
dors catalans, aquest torneig 
també servirà per determinar 
el llistat fi nal de jugadors que 
formaran la Selecció Catalana 
que competirà al Campionat 
d’Espanya “Little League” que 
tindrà lloc a la ciutat de Vi-
ladecans aquest pròxim mes 
de Maig. 

POLIESPORTIU

❖Aquest divendres ha fet un 
any de la mort de David Mo-
ner, president d’Honor de la 
Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya. 

El dirigent català va ser una 
fi gura clau en el desenvolupa-
ment de l’esport català, al qual 
va servir durant més de 50 
anys, ja fos com a president de 
les Federacions de natació o 
rem o al capdavant de la Unió 
de Federacions Esportives de 
Catalunya, entitat que va diri-
gir fi ns el juliol del 2014. 

“La seva empenta, vitali-
tat i determinació per fer de 
l’esport català un referent és 
el llegat que ens guia”, ha ma-
nifestat Gerard Esteva,   presi-
dent de la UFEC.

Record per a David Moner en el primer 
aniversari de la seva mort

AUTOMOBILISME

❖Albert Torres i Jordi Nogue-
ra, amb un BMW 320i E30, 
van guanyar dissabte passat 
el 18è. Ral·li de La Llana en 
l’apartat de Velocitat. La pa-
rella va començar dominant 
la cursa, marcant l’escratx en 
els dos pri-
m e r s 

trams, i va mantenir 
l’avantatge fi ns al fi nal de la 
carrera. El segon lloc va ser 
per a José María Martínez i 
Luka Larrosa. Amb un BMW 
M3 E30 van ser els més rà-

pids en set trams, però que 
no van poder retallar el mar-
ge perdut en la primera jor-
nada i van acabar a 4 segons 
dels vencedors. El podi el van 
completar David Granados i 
Luis Martínez, amb un Subaru 

Imprezza. 
El Ral·li de la Lla-

na va tenir 
dissabte com 
a protagonis-
ta una tem-
pesta amb 
calamarsa i 

pluja que va complicar el 
desenvolupament de la ca-
rrera i va obligar el Motor 
Club Sabadell, organitzador 
de la prova, a anul·lar els dos 
últims trams. 

 Torres i Noguera guanyen 
el Ral·li de la Llana 


