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CAT XI

Ahir es va disputar un pro-am en
què 21 professionals –les vuit del
Catalònia Ladies World Match Play
by Audi, més 13 de les que van
jugar la prèvia– participaren
formant equip cadascuna amb
quatre amateurs. Van sortir tots al
tret a les 10 hores. Entre els
aficionats que van jugar
destacaren Juan Antonio Pizzi i
Pichi Alonso, Alberto Berasategui i
Jacques Laffite. Va guanyar l'equip
de Lorena Ochoa, Alfredo Cernuda,
Daniel Jiménez Quesada, Juan M.
Soler i Luis Carlos Lacorte. Avui, a
partir de les 10 es disputaran els
quarts de final i a partir de les 15
hores, les semifinals. Demà, a les
10 tercer i quart lloc i a les 10'15,
la gran final �

Catalunya perd
amb Irlanda a
l'Europeu de P&P

El CG Can Bosch
organitza el seu
VI Pro-am
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E l CG Sant Cugat viurà avui i
demà la primera edició del
Catalònia Ladies World Ma-

tch Play by Audi, un torneig de
golf amb vuit de les millors golfis-
tes del món. Sota el patrocini de
Turespaña, Turisme de Catalun-
ya i Audi, les vuit jugadores lluita-
ran cara a cara, sota la modalitat
match-play, la més atractiva en
golf –el cara a cara i
forat a forat–, per un
p r i m e r p r e m i d e
80.000 �, d'un total de
200.000.

Cartell de luxe
Les vuit golfistes són:
l'anglesa Laura Da-
vies, de 39 anys, professional des
de 1985 i amb 66 victòries en el seu
palmarès; l'escandinava Sophie
Gustafson, de 29 anys, professio-
nal des de 1992 i 18 victòries; la
catalana Paula Martí, 23 anys,pro-
fessional des del 2000 i número 1
europea el 2002; la també escandi-

nava Helen Alfredsson, de 38
anys, professional des de 1989 i
amb 18 victòries; l'americana Hi-
llary Lunke, de 24 anys, professio-
nal des del 2002 i flamant guanya-
dora, el juny passat, de l'Open de
EE.UU., un dels Grand Slams del
LPGA Tour; la mexicana Lorena
Ochoa, de 21 anys, i que ha debu-
tat amb molt d'èxit aquest any en
e l L P G A T o u r a m e r i c à ;
l'alemanya Elisabeth Esterl, de 27

anys, profesional des-
de 1987 i guanyadora
aquest any de l'Open
de Tenerife, la seva
primera victòria a
l 'Evian Tour; per
últim, la sevillana
Marta Prieto, guanya-
dora de la fase prèvia

celebrada dimecres passat.
“El match-play se'm dóna molt

bé. L'última vegada que vaig ju-
gar-lo va ser en el campionat
britànic amateur del 2001 i em
vaig emportar el títol” va dir ahir
Prieto.

La jugadora local, Paula Martí

estava encantada amb el sorteig.
“Amb la Lorena parlarem el ma-
teix idioma, però serà un partit
molt dur, ella és una superclasse
encara que jo, últimament estic
jugant molt bé”, assegura Paula,
que tindrà la pressió addicional
de jugar a casa seva –Sant Cugat
és el club de tota la seva vida– i
davant del seu públic.

Elogis al camp
El sorteig dels quarts de final va
ser el seguent: a les 10 hores, Elisa-
beth Esterl contra Marta Prieto; a
les 10'12, Sophie Gustafson contra
Hillary Lunke; a les 10'24, Lorena
Ochoa contra Paula Martí i, a les
10'36, Laura Davies contra Helen
Alfredsson.

“El camp està molt bé, és curt
però complicat i el tipus de tor-
neig m'encanta”, va dir Gustafson
mentre que Davies, una de les ju-
gadores del circuit que pega a la
bola més fort i més lluny, va mani-
festar: “en match-play ja se sap
que por passar qualsevol cosa.
Veurem demà” �

Avui i demà es disputa el Catalònia Match Play by Audi amb 8 cracks i 2 espanyoles: Paula Martí i Marta Prieto

Un Mundial a Sant Cugat

La britànica Laura Davies, una de les tres europees que va jugar la Solheim Cup  FOTO: AP

El CG Can Bosch organitza demà el seu
VI Pro-Am. El rècord del camp és de
Manuel Calero (67, tres sota par). Hi
participen: Calero, Juan Miguel
Hurtado, Manolo Ramos, Fernando
Font, Francisco Pérez, Antonio Alcázar,
Ildefonso Torrado, Ramón Martos,
Samy Portell, Manuel Sánchez, Dani
Sánchez , Gorka Guillén, i Rubén
González. Els patrocinadors són:
Termas Victoria, Gicsa,Vilella S.A.
(Mizuno), Ron Bacardi, Laboratorios
Anabiol S.A., CAM, Óptica Budalles,
Topson Telecom, Nestlé, Milar, Grupo
Broquetas i Peluqueria Cisco �

GOLF

El Pro-Am,
per a l'equip de
Lorena Ochoa

La sevillana Marta Prieto va guanyar dimecres la fase prèvia  FOTO: MANEL MONTILLA
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L 'equip de Catalunya, format per
Ginés Fernández, James
Marshall, Jordi Saborit, Josep

Pellicer, Paco Salido i Ramon Carrera,
va quedar subcampió en el Campionat
d'Europa de Pitch & Putt a Dublin
(Irlanda). Va perdre a la final amb
l'equip amfitrió, guanyador de totes
les edicions, per 5,5-3,5 després de
desfer-se en les dues primeres
eliminatòries de San Marino (8,5-0,5) i
Holanda (7-2). Catalunya va plantar
cara a la final mentre Irlanda és la
vegada que ha suat més per assolir el
títol. El seleccionador català era Xavi
Ponsdomènech i el capità no jugador,
Joan Jordi Roura. A la fase medal play,
disputada sobre un total de 36 forats, i
en dues jornades, la selecció catalana
va acabar segona classificada. En
aquest Europeu van participar vuit
països –ademés dels esmentats,
França, Anglaterra, Itàlia i Noruega– i
la pròxima edició, al 2005, es
disputarà a Holanda �

La selecció catalana, segona a Dublín

Martí s'enfronta
en quarts de final
amb la mexicana
Ochoa mentre
Prieto obre tanda
contra Esterl


