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VIII CAT GOLF

Els catalans fan el
seu millor paper
enfront Irlanda

PROFES.

11 d'abril

13 de juny

12 de juliol
25 de juliol
24 octubre

PRO-AM
5 de març
12 d'abril
9 de maig
14 de juny
5 de juliol
13 de juliol
26 de juliol
25 octubre

CAMP DE GOLF
Club de Golf Osona Montanyà el Brull
Raimat Golf Club
Club de Golf Costa Daurada
Club de Golf Pals
Reial Club de Golf Cerdanya
Club de Golf Llavaneres
Club de Golf Costa Brava
PGA Golf de Catalunya

El 'pro' vaguanyar la primeraprovadel circuit patrocinat per TelefónicaMoviStar, l'APGC i la Federació Catalana

Gorka Guillén, el millor
al Club de Golf Raimat

CG Sant Cebrià va ser la seu del tercer
encontre entre les seleccions d'Irlanda
i Catalunya de pitch & putt, amb un
resultat final d'11 1/2 a 8 1/2. Aquesta
vegada, Catalunya ha estat més a
prop que mai de donar la sorpresa i
guanyar a l'única selecció de Pitch and
Putt imbatuda fins el moment. Jordi
Saborit i Ginés Fernández van ser els
jugadors catalans que van guanyar els
seus partits i Jaume Pallarès va
empatar.
La primera jornada de joc es va

caracteritzar pel domini local al matí
en la modalitat fourball (dos jugadors
millor bola) amb un 4 a 1 i la igualtat
de la tarda en els foursome (dos
jugadors una bola) amb cert
avantatge irlandès per 3 a 2. Això va
deixar un resultat en la primera
jornada de 6 a 4. Aquest resultat es
pot explicar pel joc en equip i
compenetració dels catalans, que
estan acostumats a jugar en parelles.
Per la tarda la major experiència
irlandesa a jugar en foursome,
modalitat que gairebé no es practica a
Catalunya, va determinar el resultat. El
del dissabte va ser d'Irlanda 7
1/2–Catalunya 2 1/2. Cal destacar que
a l'acte de cloenda van assistir les
autoritats: Jaume Borrell, alcalde de
Sant Cebrià de Vallalta, Josep
Maldonado, secretari general de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya,
Xavier Civit, director general de
Turisme de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Alcover, secretari del
Consell Directiu de la Unió de
Federacions, Carlos Rosal, president de
la Fedaració Catalana de Golf , Josep
Maria de Anzizu, president de l'ACPP i
president de l'European Pitch and Putt
Association (EPPA). Haurà de ser l'any
vinent quan la selecció catalana torni
a intentar guanyar Irlanda �

Jordi Saborit, en el forat 17
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Gorka Guillén (RCG El
Prat) va resultar guanya-
dor del primer torneig de

jugadors professionals patrocinat
per Telefónica MoviStar, La Fede-
r a c i ó C a t a l a n a d e G o l f i
l'Associació de Professionals de
Golf de Catalunya (APGC). La pro-
va, que va tenir lloc ahir al CG
Raimat de Lleida, va repartir un
total de 6.010,12 euros. El català va
signar una targeta de 69 cops en
una jornada en la que els núvols,
que amenaçaven pluja, van aca-
bar per desaparèixer. Guillén va
mostrar la seva satisfacció per la
victòria: “No m'ho esperava. Estic
content perquè això em dóna mo-

ral per afrontar el torneig OKI de
la setmana que ve al RCG El Prat”,
va explicar.

Un total de 73 professionals van
participar per primer cop en
aquest circuit, que està compost
per quatre proves més que s'han
de celebrar al CG Pals, CG Llava-

neres, CG Costa Brava i al PGA
Golf de Catalunya, que n'acollirà
la final el dia 24 d'octubre. Per da-
rrere de Gorka Guillén van aca-
bar Joan Bertran, Víctor Ribera i
Josep Portell, amb 70 cops. Els
llocs del cinquè al novè els van
ocupar els golfistes Paco de Pablo,

Jesús Chaves, Gerard Pera, Paul
Brown i Rubén González, amb 71
cops. Txomin Hospital, amb 72 i
Nacho Feliu, amb 74, ambdós del
CG Sant Cugat, van ser tretzè i
dissetè, respectivament.

El primer del rànquing d'aquest
circuit professional podría dispu-
tar, per invitació, algunes proves
del Circuit Europeu gràcies al re-
colzament de l'APGC, Telefónica
MoviStar i la Federació Catalana
de Golf. Paral•lelament a aquest
circuit de professionals, Telefóni-
ca MoviStar patrocina per tercer
any consecutiu un pro-am com-
post per vuit proves que se cele-
bren en diferents camps de la geo-
grafia catalana i que avui acull la
segona d'elles al CG Raimat �

EL CALENDARI

Txomin Hospital, a l'esquerra, i Nacho Feliu, a la dreta van quedar tretzè i dissetè, respectivament en la primera prova de professionals al CG Raïmat  FOTOS: MD


