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E ls dies 5 i 6 d'abril es disputa-
rà al Centre de Golf Sant Ce-
brià (Maresme) el 3r Match

dePitchand Puttentre lesseleccio-
ns d'Irlanda i Catalunya, un clàs-
sic entre els dos països amb millor
joc del continent com ho van de-
mostrar quedant primer i segon
del 2n campionat d'Europa. Irlan-
da ha guanyat les dues anteriors
edicions de Solius 1997, Dublín
2000, en els campionats d'Europa
de Chelmsford 1999 (Anglaterra) i
el de Lloret-Papalús 2001.

Des del primer Catalunya-Irlan-
da celebrat a Solius el 1997 la dis-
tància en el nivell en el joc dels dos
equips s'ha anat apropant. Això es

pot explicar ja que Catalunya ha
passat de tenir 15 camps a 27, de
1000 jugadors amb llicència el 1997
a més de 6.000 el 2002 i s'ha esta-
blert un sistema de competicions
al llarg de tota la temporada per
als jugadors de màxim
nivell.

Una potència
Malgrat això encara
hi ha distància amb
els irlandesos amb
més de 170 clubs per-
tanyents a la Pitch and
Putt Union of Ireland i amb uns
16.000 jugadors federats.El progra-
ma d'activitats s'iniciarà el dijous
4 d'abril amb la celebració de l'acte
d'inauguració a Sant Cebrià i el

sorteig dels partits del dia se-
güent. El divendres 5 es disputa-
ran els partits per parelles. Al ma-
tí en la modalitat fourball i a la
tarda en foursome. El dia 5 des de
les 9h es disputaran els deu partits

individuals i poste-
riorment tindrà lloc la
cerimònia de cloenda.
Cal destacar que tots
els partits es diputa-
ran en la modalitat de
matchplay és a dir per
forats i no per cops i
cada partit posarà en

joc un punt. Aquest tipus de com-
petició és de gran interès per a
j u g a d o r s i p ú b l i c j a q u e
l'estratègia i l'emoció estan sem-
pre presents. L'objectiu de l'equip

català és guanyar l'equip irlandès
que sempre ha sumat victòries en
els encontres internacionals.
Aquesta serà la gran oportunitat
de triomf per als catalans en els
propers anys. Cal tenir present
que els pròxims Campionats
d'Europa previstos a Irlanda i a
Holanda i el IV Match es jugaran
sempreen camps amb greens molt
petits amb el que significa
d'avantatge pel tipus de joc irlan-
dès i dificultat per als catalans.

L'equip català estarà format per
Jordi Saborit, Joan Francesc Sali-
do, Josep Pellicer, Ginés Fernán-
dez, Marc Lloret, Ramon Carrera,
Jaume Pallarès, Àngel Granados,
James Marshall i David Palacios.
El preparador serà Xavier Ponsdo-
menèch, el capità Joan Jordi
Roura i el responsable de la Selec-
ció de l'ACPP Àngel Llopis.

L'accés del públic és gratuït i
s ' e s p e r a u n g r a n n o m b r e
d'afeccionats �

GOLF Els dies 5 i 6 d'abril CGSantCebrià acollirà aquest duel depitch&putt

Irlanda iCatalunyaestornenatrobaren
unencontreentre lessevesseleccions
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La F e d e r a c i ó C a t a l a n a
d'Hípica ha posat en marxa
la campanya "Fes l'hípica

més segura per a tots" en què es
pretén fer de l'hípica una pràctica
esportiva i de lleure sense ensur-
ts. Cada vegada es produeix un
major nombre d'accidents hípics i
en algun cas s'han arribat a dema-
nar indemnitzacions de fins a
300.506 � (50 milions de pessetes)
per diversos cavalls. És per això
que des de la Federació es vol pro-
tegir els genets.

La Federació Catalana d'Hípica
disposa d'una assegurança
d'accidents per als genets, que els
e m p a r a e n t o t a p r à c t i c a
d'equitació, i d'una assegurança
de responsabilitat civil davant els
danys que el cavall pugui causar a
tercers, i que cobreix fins a 300.506

� (50 milions de pessetes).

L'única condició per gaudir
d'aquestes assegurances és que ge-
nets i cavalls es federin, la qual
cosa no comporta cap despesa per
part del club, sinó que li suposarà
un descompte del 5 % per la gestió
d'aquestes llicències. A més, gau-
dirà de les millors condicions: la
llicència de club gratuïta durant
un any per cada 10 llicències no-
ves, rebre gratuïtament la revista
oficial de la FCH 'Aires Hípics',
aparèixer en la pàgina web de la
FCH, en el llistat de clubs, i gaudir
d e t o t s e l s b e n e f i c i s
d'assessorament financer-fiscal i
jurídic-esportiu, assegurances,or-
ganització de competicions, assis-
tència tècnica, subvencions, infor-
mació continuada i programes de
formació entre d'altres.

Per a més informació, posar-se
encontacte amb Xavier Payà o An-
na García al 93 430 90 53 o consul-
tar la web www.fchipica.org �

HÍPICA La Federació Catalanahaposat enmarxauna campanya enquèespreténunapràctica esportiva i de lleure sense ensurts

Fes l'hípica més segura per a tots

La Federació Catalana d'Hípica pretén fer d'aquest un esport sense ensurts mitjançant una campanya

Des del primer
enfrontament, la
distància en el
nivell de joc dels
dos equips s'ha
apropat


