
1. Catalunya
2. Andorra
3. Irlanda
4. Holanda
5. Noruega
6. França
7. Gran Bretanya
8. Xile
9. Suïssa

10. Itàlia
11. San Marino
12. Dinamarca
13. Austràlia del sud
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Redacció
 

n No hi podia haver més emoció
en el desenllaç d'aquesta brillant
Copa del Món de Pitch and Putt
que es va celebrar la setmana pas-
sada a Teià (Barcelona). En els dos
primers partits de la final, que en-
frontava Catalunya (amb David
Solé, Fernando Cano i Marc Llo-
ret) i Andorra, els catalans es van
imposar per 0-2, el que feia supo-
sar un desenllaç còmode per al
combinat català.

En la segona ronda, Andorra va
reaccionar guanyant un dels indi-
viduals i empatant-ne un altre. El
resultat, a falta d'un partit, era de

Catalunya, 2,5-Andorra, 1,5. Tot
quedava doncs, en mans del tercer
partit que presentava una tensa
igualtat. Fins al darrer forat no es
va decidirelmatx en favordeCata-
lunya, que d'aquesta manera
revalidà el títol de campiona de la
Copa del Món que ja va assolir fa
dos anys a Sardenya (Itàlia).

Poca gent hagués apostat per
una final Catalunya-Andorra, ex-
cepte potser els mateixos ando-
rrans que venien amb una gran
moral a disputar la seva primera
Copa del Món. I més si considerem
que en semifinals, l'equip del Prin-
cipat s'havia d'enfrontar a la pode-
rosa Irlanda, dominadora absolu-
ta del Pitch and Putt a Europa en
els darrers anys.

Totes les apostes eren per una
final Catalunya - Irlanda, amb per-
mís dels holandesos, que sempre
han plantat cara als catalans.Però
el pitch and Putt té això, en una
primera ronda matinal, les coses
anaven molt justes per a Catalun-
ya, i es començaven a complicar
per a Andorra. Però havent dinat,
ambun fortvent delsud oest, Cata-
lunya premia l'accelerador, i An-
dorra deixava estabornits els in-

crèduls irlandesos.
L ' e s c l a t d e j o i a e n t r e l a

delegació andorrana va ser de les
que marquen època. Acabaven de
derrotar la campiona d'Europa, la
poderosa Irlanda. La final entre
Catalunya i Andorra era en un
encontremés d'amics que de selec-
cionsnacionals, perquèels compo-
nents d'Andorra solen seguir les
competicions regulars catalanes.

La final va ser interesantíssi-
ma, digna d'una Copa del Món que

ha estat un èxit en tots els sentits.
Un nombrós públic es va reunir a
les instal·lacions del Club Pitch
and Putt Barcelona Teià per se-
guir de prop aquest desenllaç.

Aquest triomf es va assolir des-
prés que en assemblea, la
Federació Catalana de Pitch and
Putt, que presideix Josep M. Anzi-
zu, fou reconeguda membre de la
F e d e r a c i ó I n t e r n a c i o n a l
d'aquesta disciplina de golf en
camp curt �
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Catalunya fa doble cim a Teià FLAIX
Catalans a l'Alps Tour

Programa Eagle

Cinc camps al CCP
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Es va adjudicar la II
Copa del Món després
de ser reconeguda
com a membre de la
Federació Internacional

La final contra
Andorra va ser més
un encontre d'amics
que un match entre
nacionalitats

La II Copa del Món disputada a Teià va ser tota una festa per al pitch and putt català  FOTOS: TONI LLORET

n En l'Alps Tour–Open de
Mohammedia, el jugador català
Pol Bech va remuntar fins al novè
lloc després d’una arrencada
mediocre. Pol va acompanyar la
seva primera volta de 74 cops amb
2 de 67 (5 sota par) i va acabar
amb un total de 8 sota par a sis
cops del guanyador, el francès
Francois Calmels.

Per altra banda, en l'Open de
Fes, el barceloní Agustín Domingo
va lliurar una gran targeta l’últim
dia d'aquest torneig celebrat en el
Royal Golf Fes (Marroc). La volta
de 67 cops li va permetre accedir
al setè lloc de la classificació final i
demostra que està en un bon
moment de forma �

n Ja s'ha obert el termini de
Preinscripció per al Programa
Eagle 2006/2007 per als
jugadors/es federats amb llicència
de la Federació Catalana de Golf i
Nacionalitat Espanyola. Per dotzè
any consecutiu la Federació
Catalana de Golf, amb la
col·laboració de la Generalitat de
Catalunya–Consell Català de
l’Esport, organitza el Programa
Eagle que compatibilitza els
estudis d’ESO i Batxillerat amb
l’entrenament d’alt nivell de golf �

n Ja són 5 els camps confirmats
per disputar el Circuit Català de
Professionals 2006 després d'un
últim canvi de dates. El 27 de
febrer es va disputar la primera
prova al Club de Golf Terramar; el
24 d'abril serà la segona, al Reial
Club de Golf el Prat; el 18 de maig
la tercera al Club de Golf
Vallromanes; el 14 de juliol la
quarta al Club de Golf de
Llavaneres i tancarà el 16
d'octubre el degà de Catalunya, el
Club de Golf Sant Cugat �


