
n La selecció catalana va donar la
gran sorpresa i es va coronar, per
fi, en la quarta edició de la Interna-
tional Challenge entre Catalunya
i Irlanda al Pitch & Putt Platja
d'Aro. El dissabte al matí es van
jugar quatre partits foursomes,
joc per parelles amb una bola, que
van ser dominats clarament pels
irlandesos amb un 3 a 1. El joc dels
catalans va ser força irregular en
aquesta modalitat amb molt bons
cops de sortida que no eren rema-
tatsamb birdies.Això hovan apro-
fitar els irlandesos per anar guan-
yant els partits. Els millors dels
catalans van ser Jordi Serra i Da-
niel Giménez que, amb gran con-
centració, van fer-se amb el triomf
en el seu partit. A la tarda, Catalu-
nya va iniciar la remuntada guan-
yant tres partits en fourballs, mo-

dalitat de dos jugadors amb dues
boles. Dues d'aquestes victòries es
vanproduiren els forats finalsgrà-
cies a grans remuntades de les pa-
relles formades per Jordi Serra
amb Daniel Giménez i Salvador

Garangou i Joan Perich. El resul-
tat quedava igualat a 4 punts i tot
s'havia de decidir en la jornada de
diumenge d'individuals.

Daniel Giménez guanyava el
primer partit davant de John Ca-
hill per tres forats quan en falta-
ven dos. En Dani va ser el millor
jugador català, doncs va guanyar
els tres punts que tenia en joc i
empatava com a millor jugador de
la competició amb John Walsh,
que també va guanyar tot. En el
segon partit, Jordi Serra perdia
per dos forats malgrat lluitar
molt. Joan Perich i Daniel Cole-
man guanyaven clarament els
seus partits per sis forats. Marçal
Moré vencia Chris Scannel qui en
els darrers forats no va mostrar
tot el seu millor joc. Quedava en
aquest moment un punt per guan-

yar la competició. El jove Marc
Garcia, que portava un avantatge
de dos cops, es feia amb el punt
definitiu en vèncer Sean Downes,
qui va ser considerat millor juga-
dor del segle XX a Irlanda. El futur
guanyava el passat. En el setè par-
tit, Salvador Garangou perdia en-
front del sòlid John Walsh.

Eldarrer partit ja no teniatrans-
cendència. Malgrat això es troba-
ven els dos millors jugadors de Ca-
talunya i Irlanda de 2007. Marc
Lloret, després de gran lluita, es
desfeia per dos forats d'avantatge,
en el forat 18, de Ray Murphy, pos-
siblement el millor jugador del
món; i esclatava l'alegria entre
tots els jugadors i seguidors cata-
lans. Catalunya aconseguia des-
prés d'onze anys i nou intents, la
victòria sobre els irlandesos que
fa que el pitch & putt català aprovi
una de les assignatures pendents.
Ara només li queda una, guanyar
l'Europeu que Irlanda ha conque-
rit cinc vegades �
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Arrenca la Pharo Regatta-Setmana Olímpica

n Jordi García Pinto va realitzar
una excel·lentactuació en el Cam-
pionat Internacional d'Espanya
Masculí-Copa del Rei, que s'ha dis-
putat aquests dies al Golf Platja de
Pals. El català va arribar fins a la
final on es va enfrontar a Daniel
Willet, número dos del rànquing
mundial, en què el jugador anglès
es va imposar per un igualat 5 a 3.

El jugador britànic va portar la
iniciativa des del principi, tot i
que entre els forats 7 i 12, el català
es va situar per davant en el mar-
cador. En finalitzar els primers 18
forats, Willet dominava la final
per 2 up. Ja a la segona i decisiva
volta, García Pinto va acusar lleu-
gerament la intensa setmana de
joc. García Pinto va ser l'únic juga-
dor català que va passar el tall,
juntament amb tres jugadors es-
panyols més, i va batre en el camí
tres golfistes anglesos: Chris Wo-
od a vuitens per 3-2, Edward Ri-
chardson en els quarts per 2/1, i
Eddie Pepperell en semifinals per
3/2.

El jugador català va acariciar el
títol de campió en aquesta compe-
tició, en què la darrera victòria
d'un jugador espanyol va ser la del
madrileny Gonzalo Fernández-
Castaño l'any 2003. El triomf en
aquest campionat té un afegit, ja
que dóna opció a participar en la
p r o p e r a e d i c i ó d e l ' O p e n
d'Espanya Masculí, que enguany
tindrà lloc al Real Club de Golf de
Sevilla, entre els dies 1 i 4 de maig,
on ja s'ha assegurat la seva plaça
Daniel Willet �
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n Durant el dia d'ahir va arrencar
la IV Pharo Regatta-Setmana
Olímpica de Vela de Barcelona-
Trofeu Ciutat de Barcelona de Ve-
la 2008, que durarà fins al proper
dimarts 11 de març. El Museu Ma-
rítim de Barcelona va acollir la
presentació d'aquesta regata, on
s'hi va comptar amb la presència
d e l d e l e g a t d ' E s p o r t s d e
l'Ajuntament de Barcelona, Pere
Alcober; el representant de
l'empresapatrocinadora Hansgro-
he, Francico Romero; el director
de la regata, Xavier Rabada; i el
president de la Federació Catala-
na de Vela, Segimon Obradors.

Durant el seu discurs, Obradors
va explicar que la Pharo Regata,
és la més emblemàtica de la vela
olímpica a Barcelona i va afirmar:
"Ésel recordviu dela RegataOlím-
pica que es va disputar a Barcelo-
na faara 16 anys, i que s'ha conver-
tit en una referència en el món de
la vela internacional, que posa el
nom de Barcelona en el calendari
de l'esport mundial". Pere Alcober
va animar els patrocinadors a se-
guir donant suport a l'esport, i va

fer referència a una trajectòria de
14 anys i que s'ha consolidat com
una de les més importants del
món. També va recordar que rega-
tes com aquesta, i com la Barcelo-
na World Race, són actiu per a la
ciutat, que aquest any 2008
l 'Ajuntament ha dedicat a
l'Esport. Per la seva part, Francis-
co Romero va explicar com la fir-
ma Pharo s'ha identificat amb
aquesta regata, i és una de les se-
ves imatges corporatives més gra-
tes. Xavier Rabada, director de la
regata, va comentar que algunes
tripulacions de la vela olímpica es

trobende preparacióal Pacífic, pe-
rò que hi competiran les classes
470 masculí, 470 femení, làser es-
tàndard, làser radial, així com les
classes convidades. Hi haurà tres
camps de regates, un reservat als
470, un altre als làser, i un tercer a
les classes convidades, com són
els 420 i els Europes.

Figures olímpiques
Entre els regatistes inscrits hi fi-
guren autèntics crakcs de la vela
olímpica, i joves promeses que
s'estan preparant pensant en els
Jocs de Londres 2012. Cal desta-

car,a la classe 470, les gregues Eco-
nomou i Tsigaridi, de l'equip olím-
pic helènic, i les israelianes Nike i
Vered. En la classe 470 masculina,
hi és l'equip preolímpic grec for-
mat per Kosmo, Papadopoulos i
Vasilas; així com els finesos Lind-
gren, Elomaa, i Helander; i els ca-
rismàticsitalians, Zandona, diver-
ses vegades campió d'Europa i del
món i Trani. Entre els regatistes
masculins cal destacar la partici-
pació dels catalans Toni Riera i
Pau Schilt, així com els mallor-
quins Macià Alemany i Joan Fu-
llana. La flota de làser estàndard
(olímpica masculina) està coman-
dada pel brasiler Scheidt i els esto-
nis Kruusmagi i Karpak. Entre els
espanyols hi destaquen l'alacantí
Jesús Rogel, campió del món
d'Europe, el jove canari Joaquín
Blanco, i els catalans Jordi Cape-
lla i Bernat Galí, tots ells amb
l'objectiu de Londres-2012. En là-
ser radial femenina olímpica, està
present la murciana Ascensión
Roca, de l'equip preolímpic espan-
yol, la valenciana Núria Sánchez,
i la catalana Mariona Freixes �
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