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n De divendres a diumenge es ju-
ga a Chia (Sardenya, Itàlia) el Vè
Campionat d’Europa de Pitch &
Puttorganitzat per l'European Pit-
ch & Putt Association (EPPA).

Catalunya participa amb l’ob-
jectiu de guanyar per primera ve-
gada la competició, que sempre
s’han emportat els irlandesos, que
són, una vegada més, l’equip més
fort.

Els altres dos grans rivals que
es poden trobar els catalans són:
Holanda, sotscampiona d’Europa
en la darrera edició del 2005 i An-
dorra, sotscampiona de la Copa
del Món 2006.

La selecció catalana estarà inte-
grada per: Marc Lloret (P&P Plat-
ja d’Aro), Joan Poch (P&P Fran-
ciac), David Solé (DKV Cambrils),
Jordi Serra (HCP1 de Sant An-
dreu de Llavaneres), Daniel S. Co-
leman(P&P Can Rafel) i Fernando
Cano (P&P Gualta). El selecciona-
dor és Xavier Ponsdomènech.

Copa Parelles Mixtes
El cap de setmana passat es va
disputar al recorregut de P&P del
camp del Vallès Golf de Terrassa
la Copa ACPP de Parelles Mixtes.
Aquesta nova competició va
comptar amb una participació de
87 parelles.

Després dels resultats fourball,
greensome i foursome es va pro-
duir un empat final a 150 cops en-
tre Martina Kostalikova i Kevin
Joe i Mercedes Marco i Ricardo
Betlinski. En el segon forat de des-
empat, Kevin Joe Mok va fer bir-
die per guanyar la competició � Joan Poch, Jordi Serra, David Solé, Ponsdomènch, Marc Lloret, Daniel Coleman i Fernando Cano
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Golf Sant Joan, seu
del Campionat de
Catalunya de Pros

Horaris Golf Montjuïc

Grandvalira, a punt
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Catalunya vol tornar amb el títol europeu FLAIX

GOLF/PITCH &PUTT

Avui s’inicia el Vè
Europeu a Sardenya
amb Catalunya,
Irlanda, Holanda i
Andorra com favorits

Un jugador català, durant la passada edició del Campionat d'Europa de Pitch & Putt  FOTO: TONI LLORET

Golf Sant Joan, ubicat als termes
municipals de Rubí i Sant Cugat del
Vallès, serà la seu del Campionat de
Catalunya de Professionals que es
disputarà de l’1 al 3 de novembre de
2007 i que serà presentat el proper
dimarts 23 d’octubre a les 12h, al
Museu Colet. El Campionat de
Catalunya és una prova pertanyent a
la Federació Catalana de Golf.
Puntuable per al Circuit Nacional,
comptarà amb la presència dels
millors professionals de l’Estat �

Golf Montjuïc té nous horaris. De
dilluns a dissabte, de 9 a 22 hores
per a l'escola i el camp de
pràctiques. Diumenges es reserva
el camp al Pitch & Putt.
L'instal.lació ha inaugurat un nou
Pro Shop especialitzat Callaway
amb una demo. En aquesta demo
els que es van apropar a Golf
Montjuïc van tenir la possibilitat
de disfrutar dels nous productes
Callaway. Golf Montjuïc és damunt
la muntanya de Montjuïc, en ple
centre de la ciutat de Barcelona, i
es troben més de 35.000 m2

destinats exclusivament a la
pràctica del golf �

L'empresa Gregory International
ha conclòs aquesta setmana les
obres de construcció d'un camp de
golf a Andorra, a 2.250 metres
d'altitud, propietat del grup
Grandvalira, que ja gestiona la
macroestació d'esquí andorrana. El
camp de golf, que ha comptat
amb una inversió de 2,8 milions,
està ubicat en el Pla d'Espiolets de
Grandvalira-Soldeu i serà un dels
més alts de tot Europa, ja que està
situat a 2.250 metres d'altitud �


