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La selecció catalana de pitch and putt
va jugar del 22 al 24 de juny el Cam -

pionat d’Europa per Equips a la localitat
d’Urduña al País Basc. Aquesta competi-
ció es juga cada quatre anys i està orga-
nitzada per l’EPPA (European Pitch and
Putt Association). Els sis jugadors que
van formar part de la selecció van ser:
Alex Albiñana Jr (Lleida), Fernando Cano
(Gualta), Josep Iglesias(Callejeros), Eric
Puig (Franciac), David Riera (Roc 3) i Emili
Sanmartin (Franciac). El capità no jugador
va ser Xavier Ponsdomènech.

En la primera jornada on es jugaven dues
voltes strokeplay, per cops, Catalunya va
aconseguir la segona plaça en fer 524
cops. Irlanda quedava primera amb 496
cops i per darrera quedava Gran Bretanya
amb 550 i Andorra amb 560. 

Amb aquest resultat Catalunya quedava
enquadrada en la primera fase de grups
en modalitat matxplay, per forats, amb
Suïssa i amb Galícia. Amb Suïssa es va
guanyar clarament i amb Galícia després
de guanyar 2 a 1 en parelles foursomes
s’empatava en el resultat final a 4,5. Els
forats de marge en els partits individuals

ACTUALITAT

Irlanda

Gran Bretanya

Catalunya

Suïssa

Catalunya segona a l’Europeu

PITCH&PUTT



5

van decidir el desempat a favor de
Catalunya segons el reglament de des-
empats. Amb aquest resultat Catalunya
quedava en el grup final per jugar-se les
tres primeres places amb Andorra i
Irlanda.  En el primer partit contra Andor -
ra es guanyava i quedava per decidir qui
ocuparia les dues primeres places en el
matx  contra Irlanda.  Irlanda guanyava
de forma molt clara, assolint així
Catalunya  la segona plaça de la compe-
tició. La classificació final era: 1er Irlanda,
2on Catalunya, 3er Andorra, 4rt Gran
Bretanya, 5è França, 6è Galícia, 7è No -
ruega, 8è País Basc i 9è Suïssa. 

Cal recordar que la selecció catalana
havia guanyat les dues darreres edicions,
el  2010 a Lloret de Mar i el  2014 a la
Xixerella a Andorra. El que el camp del
P&P Urduña fos un típic camp irlandès en
les distàncies i tamanys dels greens han
estat un factor clau en el fet de no poder
tornar a repetir triomf pels catalans.

Una de les sensacions més positives de
la selecció catalana va ser el jove Alex
Albiñana que amb 12 anys debutava a la
selecció. Va fer el millor resultat stroke-
play de l’equip català i va desenvolupar
un joc d’altíssim nivell durant tota la com-
petició en els enfrontaments mtaxplay o
per forats n

Andorra

Euskadi

França

França

PITCH&PUTT
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El passat diumenge 17 de juny es va
disputar el II Matx Juvenil Est vs Oest

al Pitch & Putt Can Cuyàs (Sant Feliu del
Llobregat) i van participar 36 jugador/es.
Els equips el composaven els 18 millors
classificats del Rànquing Juvenil de cada
zona. El format de la competició va ser
Matxplay per equips, modalitat que es
juga per forats i no per cops. Es van jugar
les dues modalitats de joc l’individual i la
de parelles fourball (cada jugador juga la
seva bola i s’escull el millor resultat).

A les 9 en punt del matí es va donar el
tret de sortida a la competició i hi havia
14 punts en joc a cada volta, 10 per indi-
viduals i  4 per parelles. La primera volta
de la competició es va decantar a favor
dels jugadors de l’Oest. Després de que
els participants agafessin forces al vol-
tant de les 12 del migdia amb una forta
calor, s’iniciava  la 2ª volta de la compe-
tició que també es va a tornar a decantar
cap a la mateixa zona. Els jugadors de
l’Oest es van proclamar Campions del II
En frontament Juvenil Est vs Oest.
L’edició 2017 la va guanyar l’equip de
l’Est.

Els jugador/es de l’equip campió van ser:
Dario Silva, Joan Panisello, Pau Sanchez,
Lluís Palomo, Daniel Solavera, Alexandra
Vidal, Adrià Prat, Eduard Domenech,
Eduard Pacheco, Genis Alvarez, Alejan -
dro Pacheco, David Mur, Carolina Sola -
ve ra, Adrià Gil, Berta Nadal, Martina
Nadal, Alex Albinyana i Sergi Claramunt.

I els jugador/es de la zona Est: Eliseu
Casas,  Pau Andrés,  Sergio Segovia, An -
na San chez, Albert Andrés, Alejandro
Cogollo, Mariona Viñolas, Vadim Slyva,
Jordi Gómez, Nora Viñolas, Roger Apa -
ricio, Lois Navarro, Ivan Ponsdo me nech,
Martí Castells, Dani Malonetnev, Arnau
Ferrer, Nil Artigas i Diego Esquivell n

L’equip de la zona Oest
guanya el II Matx Juvenil 2018

ACTUALITATPITCH&PUTT



REVETLLA
DE SANT JAUME
I SANTA ANNA
DIMARTS 24 DE JULIOL

MODALITAT:
Foursome Scratch (xupito resta 1 cop)

HORARIS:
Sopar 22h. • Sortida 24h.

PREUS:
10€ (Pels Jaumes o Annas)

15€ Torneig
20€ Revetlla

Inscripcions: 93 871 89 59

CAMPIONAT
SMART TV

22 i 23 DE SETEMBRE
MODALITAT:

Individual Medal Play Handicap

SORTIDA: 9h. dissabte i diumenge

PREMIS:
Guanyador Handicap

Smart TV Samsung 40”
Guanyadors Scratx i Handicap Femení

Abonament Semestral
APROXIMACIONS: al 4, 7, 11 i 17

APERITIU: Dissabte i diumenge

PREU: 22€

Inscripcions: 93 871 89 59
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NOTICIES

El cap de setmana 9 i 10 de juny es va
disputar la XXII edició del Campionat

de Catalunya Absolut FCPP de Pitch &
Putt al camp de Mas Pagès (Sant Esteve
de Guialbes – Girona), i va estar organit-
zat per la Federació Catalana de Pitch &
Putt.  La setmana anterior al campionat
es va jugar la fase prèvia on hi van parti-
cipar 173 jugador/es. El Campionat no -
més hi podien jugar 108 participants, 13
que s’havien guanyat una plaça per
mèrits esportius i els provinents de la fase
prèvia. La competició era a 72 forats i el
tall per accedir-hi va quedar a 59 cops.

El dissabte a les 8.30h de matí es va
donar el tret de sortida a la competició i
cada jugador disputava 36 forats. El
millor jugador de la 1era volta del
Campionat va ser el Jordi Saborit
(Vallromanes) que va fer 45 cops, seguit
d’un quàdruple empat a 47 cops entre
l’Emili Sanmartín (Franciac), el Daniel
Gimenez (Tennis Mora Xerinola), el Xavier
Ponsdomènech (Sant Cebrià) i l’Alexan -
dre Albiñana (El Vallès).  Fernando Cano
(Gualta) va fer el millor resultat dels se -
gons 18 forats, amb 45 cops i va ser el
mi llor jugador de la 1era jornada amb un
total de 94 cops, seguit de Sanmartín
amb 96 i en tercera posició va haver un

Alexandre Albiñana
Campió de Catalunya Absolut 2018

PITCH&PUTT
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empat entre el Frederic Lloret (Platja
d’Aro) i Alexandre Albiñana (El Vallès)
amb un cop més. El tall per accedir a la
segona jornada del Campionat va quedar
en 115 cops.

El diumenge a les 9.30h del matí es va ini-
ciar la tercera volta de la competició, el
millor resultat el va fer l’Alexandre Albiña -
na amb 46 cops, seguit de l’Eric Puig
(Franciac) i el Rafael Ramos (Tennis Mora)
amb 2 cops més. Cal destacar que
Albiñana va fer 6 birdies seguits (forats en
dos cops) cosa que va fer que agafes
avantatge respecte al seus companys
capdavanters. De cara al migdia els juga-
dor/es van agafar forces i al voltant de les
13:30h es va jugar l’última i decisiva volta
de la competició. Albiñana que ja sortia
com a líder, va fer un bon resultat de 50
cops que el va conduir a aixecar la Copa
de Campió de Catalunya Absolut FCPP
2018 amb unes targetes de joc de 47, 51,
46 i 50 cops i un total acumulat de 194 .
Cal dir que Alexandre Albiñana ja havia
estat campió de Catalunya absolut els
anys 2011, 2012 i 2013 i va quedar sots
campió al 2016.  El 2017 va guanyar el
Rànquing EPPA i és líder indiscutible del
Rànquing Català Acumulat (RCA) actual-
ment n

La resta de classificació va quedar de
la següent manera:

Campió
Alexandre Albiñana . . . . . . . . . .194 cops
Subcampió
Eric Puig  . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 cops
3r Classificat
Amador Rodriguez  . . . . . . . . . .199 cops
4t Classificat
Fernando Cano . . . . . . . . . . . . .200 cops
5è Classificat
Ricard Diaz  . . . . . . . . . . . . . . . .203 cops

PITCH&PUTT
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NOTICIES PITCH&PUTT

Del 15 al 17 de juny es va jugar la 2ª
prova del Rànquing FCPP al Pitch &

Putt Teià, hi van participar 214 jugador/es
i va estar organitzat per la Federació
Catalana de Pitch and Putt. Els
jugador/es podien escollir jugar entre
divendres, dissabte o diumenge.

El divendres a les 16h s’iniciava la com-
petició, el millor jugador de la jornada va
ser Jorge Olmos (P&P El Vallès) que va
fer 5 cops sota par, seguit d’un doble
empat a 50 cops entre els jugadors Jordi
Saborit (Vallromanes) i Josep Iglesias
(Callejeros CE). El dissabte hi van partici-
par 75 jugadors més, però cap va millo-
rar el resultat de Olmos, el local Xavier
Lopez  i en Jaume Vidal (Tennis Mora)
s’hi van apropar amb 50 cops. La resta
de jugadors van disputar el Rànquing
diumenge, només va haver-hi un que va
millorar el resultat, va ser el Dani
Gimenez (Tennis Mora) que va fer 47
cops 7 forats  en 2 cops, i la resta en 3 i
amb aquest resultat Giménez va guanyar
la 2ª prova del Rànquing FCPP. La millor
femenina va ser la Pilar Montero
(Vallromanes) amb 56 cops, Carles Torrus
(Hcp1) el millor sènior amb 3 cops sota
par, l’Albert Garriga va guanyar la cate-
goria handicap absolut  amb 5 cops sota

par i Juan Manuel Chucharero (P&P
Platja D’Aro) la categoria handicap sènior
amb 51 cops.

Pel que fa a la classificació general lidera
la taula Olmos amb 116 punts, seguit del
Dani Gimenez amb 107 i el Jaume Vidal
amb 102. Montero és líder de la classifi-

cació femenina amb 111 punts, seguida
de la lleidatana Abby Nachshon (P&P
Lleida) amb 88, Amador Rodriguez (Sant
Cebrià) encapçala la classificació Sènior
Scratch amb 105, seguit de Torrus amb
104. El líder de la classificació handicap
Absoluta es Juan Manuel Cucharero amb
97 punts n

Daniel Giménez guanya a Teià
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NOTICIES

Francesc Sala Campió de Catalunya
per Categories FCPP 2018

Del 8 al 10 de juny es va disputar la ter-
cera edició del Campionat de

Catalunya per Categories FCPP 2018 al
Pitch & Putt Bellpuig (Lleida). Hi van par-
ticipar 83 jugador/es i va estar organitzat
per la Federació Catalana de Pitch & Putt.
En aquest campionat hi ha jugadors de 3
categories de joc diferents, 1ª Categoria
jugadors que tenen un handicap entre 0 i
5,4, 2ona categoria els que tenen de 5,5
a 13,4 i 3ª categoria els que van de 13,5
a 21. Es una competició a 54 forats. Va
estar organitzat per la Federació Catalana
de Pitch & Putt.

Els primers 18 forats els jugadors podien
escollir jugar entre divendres o dissabte i
posteriorment s’havia de passar un tall
per accedir a jugar la segona part del
Campionat. El tall per passar era en fun-
ció de la categoria de joc de cada juga-
dor/a. El millor resultat dels primers 18
forats els van fer Pedro Sin (Vallromanes)
i el local Xavier Poch (Bellpuig) amb 2
cops sobre par, seguit d’un doble empat
a 57 cops entre els locals Xavier Bonet i
Francesc Sala, companys de club. 

El diumenge quedaven per jugar 36
forats, a primera hora del matí es va
donar el tret de sortida a la segona volta
de la competició. Sala va fer una molt
bona volta amb un total de 49 cops,
seguit del Manel Urgell (Bellpuig) amb el
par del camp. El Francesc Sala es posava
líder provisional amb un total de 106
cops, seguit d’Urgell i Michael John
Procter (Bellpuig) amb 114. Al voltant del

migdia després que els jugadors agafes-
sin forces s’iniciava l’última i definitiva
volta de la competició. Sala va tornar a
ser el millor jugador fent el par del camp,
resultat que li va donar el títol de Campió
de Catalunya per Categories amb un total
de 160 cops n

La resta de la classificació va quedar
de la següent manera:

Campió Absolut
Francesc Sala  . . . . . . . . . . . . .160 cops
Subcampió Absolut
Pedro Sin  . . . . . . . . . . . . . . . . .171 cops
Campió de 1a Categoria
Ramon Porta  . . . . . . . . . . . . . .171 cops
Subcampió 1a Categoria
Manel Urgell . . . . . . . . . . . . . . .171 cops
Campió de 2a Categoria
Marc Solsona . . . . . . . . . . . . . .175 cops
Subcampió de 2a Categoria
Albert Valdés  . . . . . . . . . . . . . .182 cops
Campió de 3a Categoria
Albert Freixas . . . . . . . . . . . . . .206 cops
Subcampió de 3a Categoria
Albert Esteve  . . . . . . . . . . . . . .219 cops

PITCH&PUTT
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Manuel Amor i Carlos Vilardell
Campions de Catalunya Dobles 2018

El camp estava en perfecte estat i
durant la primera jornada de la com-

petició la protagonista va ser la tramunta-
na que bufava amb força. El millor resul-
tat del divendres el van fer el Pep O’ca -
llaghan (Fora Límits CE) i el Beren guer
Ortí  (Badalona) i els badalonins Car los
Vilardell i Manel Amor (P&P Badalona)
que van fer un gran resultat de 8 cops
sota par. El dissabte encara havien de
jugar mes de 150 jugadors, finalment van
haver 3 parelles més que van igualar els
46 cops de la jornada del divendres, van
ser el Jordi Serra i el Daniel Gimenez,
l’Enric Sanz i el Jaume Vidal tots quatre
companys del Xerinola Tennis Mora de
Sant Andreu de Llavaneres i els germans
Marc i Jordi Garcia (Franciac).Només 54
parelles podien jugar la 2ona part del
campionat, faltaven per disputar 36
forats sota la modalitat foursome, la més
exigent de totes i es juga fent un cop
alternatiu cada jugador.

El diumenge a les 9h del matí es va donar
el tret de sortida a la 2ª volta de la com-
petició. Durant el matí la climatologia va
ser molt variable amb pluja, sol i calor.
Per la primera posició va haver un quà-
druple empat a 50 cops entre Angel
Martínez i Daniel Rius (Montgros G.),
Carlos Vilardell i Manuel Amor, Adrian
Sanchez (Bada lona) y Sergio Gonzalez
(Tennis Mora) i Xavier Creus i Rafael
Ramos (HCP1). Els líders provisionals de
la classificació general desprès de dispu-
tar-se 36 forats eren Amor i Vilardell amb
96 cops, Gimé nez i Serra amb 98 i
O’Callaghan i Ortí amb un cop més.

Després que els jugadors agafessin for-
ces es va disputar l’ultima i decisiva volta
de la competició, els líders Amor -
Vilardell i Gimenez – Serra duien un resul-
tat força igualtat, fins que a l’arribar al
forat 17 els badalonins Amor i Vilardell
van fer un birdie. Al tee del 18 l’avantatge

era de dos cops a favor dels badalonins.
Amor va fer un cop de sortida i va deixar
la bola a green, van assegurar-se de fer
un par i així emportar-se el títol de
Campions de Catalunya  Doble 2018 amb
un total de 148 cops. Cal recordar que
Manuel Amor va ser el millor jugador
FCPP de l’any 2017 i Carlos Vilardell el
Campió del Campionat de Catalunya
Matxplay 2017 

La classificació final va quedar de la
següent manera:

Campions: Manuel Amor i Carlos Vi lar -
dell amb 148 cops
Subcampions: Jordi Serra i Daniel Gi -
ménez amb 150 cops
3rs Classificats: Josep Gurillo i Ricard
Diaz amb 154 cops
4ts classificats: Rafel Ramos i Fcesc.
Xavier Creus amb 156
5ns classificats: marc Garcia i Jordi
Garcia amb 156 cops n

La competició es va jugar a 54 forats, els primers 18 cada parella podia
escollir jugar entre divendres o dissabte i es va jugar sota la modalitat
fourball  i mides catalanes
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NOTICIES PITCH&PUTT
Amador Rodriguez

Campió del Món Sènior

Aquesta era la primera edició on el
Campionat del Món Sènior es jugava

en una competició pròpia i no era una
categoria del Campionat del Món Absolut. 

Es va jugar sota la normativa de la FIPPA,
que obliga a jugar amb 2 ferros i el putter
i les mides dels forats van entre 40 i 90
metres de distància. La competició va ser
organitzada en el marc de la FIPPA (Fede -
ració Internacional de Pitch & Putt). El
divendres va ser jornada d’entrenaments,
el dissabte es van jugar 36 forats i el diu-
menge els 18 restants. Hi van participar
un total de 45 jugadors i jugadores cata-
lans.

El dissabte a primera hora del matí es va
donar el tret de sortida als primers 18
forats de la competició, el millor resultat el
va fer l’Irlandès Whesee Murphy amb 4
cops sota par, seguit dels catalans
Amador Rodriguez i Josep Pérez amb un
cop més. Al migdia es va disputar la sego-
na volta de la competició, els millors van
ser el gallec Tomás Escarda Salgado, l’ir-

landès Denis Monaghan i el català Jordi
Molins amb 50 cops. Un cop finalitzada la
primera jornada del campionat el líder
provisional de la classificació general era
l’Amador Rodriguez amb un total de 103
cops, seguit del Denis Monahan amb 2
cops més i amb 106 cops un triple empat
entre el català Josep Martinez, Tomás
Escarda i Sean Minogue (Irlanda). 

Encara quedaven per jugar els decisius i
últims 18 forats. El diumenge a primera
hora va començar a disputar-se la última
volta de la competició. En aquesta darrera
volta el millor va ser el Pacelli Darcy
(Irlanda) amb 8 cops sota par, seguit de
Murphy i Martinez amb un cop més i amb
48 cops Amador Rodriguez, que amb
aquest resultat es va proclamar Campió
del Mon Sènior 2018. 

En categoria femenina va guanyar en el
play-off la irlandesa Breda White amb 169
cops qui havia empatat a amb la catalana
Pilar Montero . Tercera va ser la catalana
Maria Rosa Pérez.

Cal recordar que Rodriguez ja havia guan-
yat la categoria sènior en el Campionat
del Món Absolut que es va jugar el 2017 a
Imjelt, Noruega i també ho havia fet qua-
tre anys abans a Tambre a Galícia .
Rodriguez va ser Campió de Catalunya
Sènior l’any 2010 i Campió del Rànquing
FCPP Sènior el 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2015 i 2016 i campió Absolut
del Rànquing EPPA el 2014, 2016 i 2018 n

La classificació final va quedar de la
següent manera:

Campió
Amador Rodriguez amb 151 cops

Subcampió
Josep Martínez amb 153 cops

3er classificat
Whesse Murphy amb 154 cops

4art Classificat
Pacelly Darcy amb 157 cops

5è classificat
Josep Perez amb 157 cops

El Campionat del Món de Pitch & Putt Individual Sènior es va disputar a
Verín, Galícia. Hi van participar 88 jugadors de diferents països. Al ser
una competició sènior els participants havien de tenir 55 anys o més
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Fòrum Dolç, de nou al Fòrum
Gastronòmic Girona 2018

NOTICIES PITCH&PUTT
Després d’un empat a 8 sota par, la victòria

es va decidir al primer forat de desempat

Després de l'èxit del 2017 el Fòrum
Gastronòmic Girona torna a la ciutat

el 18, 19 i 20 de novembre d'aquest 2018
i ho farà convertint-se altra vegada en el
punt de trobada del sector foodservice.

Un any més passaran per les aules del
Fòrum Dolç, enguany patrocinat per Cho -
covic, els millors pastissers, xocolaters,
gelaters i cuiners de postres.

Entre d'altres, podrem veure dalt de l'es-
cenari a Miquel Guarro, Rafa Delgado,
Ma rio Masià i Pablo Galiana, en sessions
de pastisseria i gelateria; Enric Monzonís
i Jaume Soldevila, en sessions sobre xo -
colata; i a Sergi Vela, Abel Bravo i Jo sep
M. Ribé en diferents sessions sobre nous
formats de pastisseria.

Noves incorporacions al
programa d’activitats
Pepe Solla, Ivan Domínguez, Xavier
Pellicer, Juan Luis Fernández o Oriol

Castro són algunes de les noves incorpo-
racions. Tots ells se sumen al programa
que ja compta amb Joan Roca, Paco
Pérez, Jordi Cruz, María José San Ro -
mán, Begoña Rodrigo, Rodolfo Guzmán,
Juan Moll, Miguel Sánchez Romera, Isma
Prados o Emil Samper entre d’altres. A
més de la italiana Antonia Klugmann o la
francesa Adeline Grattard.

L’espai firal
A més de sessions magistrals de cuina en
directe, tallers amb tast, premis i concur-
sos, etc., el Fòrum també compta amb
una fira en la que hi participaran les mi -
llors empreses del sector foodservice,
des d’equipaments, serveis i distribució,
fins a petits productors del sector primari
i l’artesania alimentària. En aquests
moments ja només queda un 25% d’es-
pai per comercialitzar. Són moltes les
empreses que no es volen perdre la cita i
que ja han contractat un estand a la fira
que serà, un cop més, una magnífica pla-

taforma comercial. Fòrum Gastronòmic
Girona 2018 té el suport, entre d’altres,
d’Estrella Damm, Ajuntament de Girona,
Diputació de Girona i Patronat de Turisme
Costa Brava Girona a més d’empreses
com Complet Hotel que aportarà cuines,
mobiliari i maquinària, La Vanguardia que
serà un cop més mitjà oficial o Chocovic,
que serà el patrocinador de les activitats
del Fòrum Dolç. També en són empreses
patrocinadores Tupinamba i Double Tree
by Hilton Girona, que seran cafè i hotel
oficials del Fòrum, respectivament o el
grup d'assessorament global per a
empreses Vilar Riba que serà el patroci-
nador del Fòrum Empresa. En l'apartat
tècnic es comptarà amb Opera Lloguers,
entre d’altres, i amb Nació Digital, TV3 i
Catalunya Ràdio que seran mitjans
col·laboradors n

Més informació:
www.forumgirona.com

FOTOS: Pere Duran / Nord Media
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Xerinola Tennis Mora guanya la 5a
prova d’Interclubs a Badalona

El primer cap de setmana de juny es va
disputar la 5ena prova del Campionat

de Catalunya per Equips FCPP – Inter -
clubs ACPP a diferents seus d’arreu de
Catalunya a Badalona, Montseny, Can
Cuyàs (Sant Feliu del Llobregat), Vall ro -
manes, Can Rafel (Cervelló), Lloret, Bell -
puig  i el Vallès (Terrassa). Va estar orga-
nitzat per la Federació Catalana de Pitch
& Putt.

Els equips de 1era divisió van jugar al
P&P Badalona el millor resultat el va fer el
Miguel Angel Soler (Roc 3) amb 7 cops
sota par, seguit de l’Ignacio Aznarez (Can
Cuyàs), Robert Coomber (Gualta), Oriol
Mas (Franciac), Sergio García (Tennis Mo -
ra), Abraham Alvarez (Badalona) i Carles
Perez (Hcp1) tots amb 48 cops. La millor
parella va ser la del P&P Can Rafel Miquel
Camprobí i Antonio Penalva amb un gran
resultat de 13 cops sota par ( van fer 13
forats en 2 cops i la resta amb 3), seguits
de Raul Fernandez i Jordi Cruells (Calle -

jeros CE) i els gironins Eric Puig i Marçal
Moré  (Franciac) amb 10 cops sota par.
Pel que fa als equips va guanyar la prova
l’equip de Sant Andreu de Llavaneres
Xerinola Tennis Mora amb un total de 194
cops i unes targes de joc de 48, 49 i 51
cops els individuals i 46 cops la parella i
en segon lloc va quedar Team Hcp1 amb
197 cops i en tercera i quarta posició
Franciac i Can Rafel amb 199.

La classificació general esta encapçalada
per Xerinola Tennis Mora amb 440 punts,
seguit de P&P Badalona amb 376 i en ter-
cera posició Team Hcp1 amb 329.

Els líders de la resta de divisions i zones
son: Sant Cebrià Blau (2ª divisió Est), La
Trattoria Urgell (2ª divisió Oest), Bétulo
P&P (3ª divisió Est), Canal Olímpic Su pe -
rior Autos (3ª divisió Oest), Quim rie -
ra.com (4ª divisió Nord), Pitch & Putt Sant
Cugat B (4ª divisió Centre G1) i The Golf
Trotters (4ª divisió Centre G2 n

Betulo bonÀreaA

Sant Cebrià Gris

Fornells Club

Gualta Tramuntana

Volcanics Peralada

Tempo Team Soriano

PITCH&PUTT
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Aquest diumenge s'ha disputat la
ronda final del II IBERIAN TEAM CUP

celebrat a Xixerella.

A les 9.30h es donava la sortida als juga-
dors de parelles, seguits a continuació
pels jugadors que competien individual.

La classificació ha quedat així:

CATEGORIA ABSOLUTA
Campió

CASA VELLA APARTHOTEL
Subcampió

TEMPO TEAM SORIANO

PRIMERA CATEGORIA
Campió

BIRDIE BUSTERS 
SUBCAMPIÓ

VERIN
MILLOR RESULTAT INDIVIDUAL

Lluis Grife
MILLOR RESULTAT DE PARELLES

Pepe Garcia i Moises Pernia

A la cerimònia de lliurament de premis,
hem comptat amb la presència del Pre -
sident de la FIPPA, Sr. Víctor Moscatel i
una representació del nostre patrocinador
principal de l'AAPP, Crèdit Andorrà, la
Sra. Cristina Terés, que juntament amb el
nostre President de l’AAPP, Vicenç Soto,
han lliurat els premis als guanyadors.

El President de la FIPPA ha felicitat a tots
els jugadors per la seva participació i per
l’organització i estat del camp. Agraïm la
presència del President de la FIPPA i de la
representant de Crèdit Andorrà.

Agraïm la presència del President de la
FIPPA i de la representant de Crèdit An -
dorrà en aquest esdeveniment, que ha
aplegat a jugadors i equips de Catalunya,
Galicia, País Basc i Andorra.

En l’apartat d’agraïments, el nostre presi-
dent els ha estès  als equips que s’han
desplaçat de llocs tant allunyats. També

II Iberian Team Cup de P&P
Xixerella-Andorra

NOTICIES PITCH&PUTT



els ha fet extensius als guanyadors,
jugadors en general, a Toni Armengol i
a l’equip del camp, per, finalment, tor-
nar a agrair el suport de les institu-
cions, Comú de La Massana, al nostre
patrocinador Crèdit Andorrà i empre-
ses col·laboradores, Aparthotel Casa
Vella, Art i Cons truc cions i Resort
Xixerella Park n

Des de l’AAPP,

a tots els participants, 

Gràcies!

Eskerrik asko!

Grazas!
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NOTICIES PITCH&PUTT

El passat 30 de juny es va jugar la 6ª i
última prova de la Xa edició de

l’Interclubs Femení ACPP 2018. Es va
jugar al P&P Mas Gurumbau (Taradell), hi
van participar 22 equips i 132 jugadores.
Va estar organitzat per l’Associació
Catalana de Pitch & Putt. 

A diferència de la resta de la temporada
aquesta última prova la fase final, es va
jugar en zona única, els equips partici-
pants eren els millors classificats de la
dues zones de joc la Nord i la Sud. A pri-
mera hora del matí van jugar els equips
de la part baixa de la classificació general
i al migdia els millors classificats que llui-
taven per aconseguir el títol de campio-
nes. 

La millor parella va ser  la formada per la
Maribel Rodriguez i la Mª Carmen Aspero
(P&P Peralada) que van fer 7 cops sota
par, van fer 5 forats en 2 cops i 1 forat en
1, seguides d’un quàdruple empat a 51
cops entre les lleidatanes Montse Bello i
Isabel Luque (Bellpuig) i la Patricia Mau -
rey i la Emilia Gonzalez (Franciac), l’I sa bel
Luque i la Conchi Carballo (Vallromanes) i
l’Isabel Rodriguez i la Mercè Marco
(Vendrell). Pel que fa a la classificació dels
equips va guanyar la prova Franciac Blau

P&P Peralada guanya
l’Interclubs Femení 2018

Franciac Blau

Vallromanes Femení A
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amb un total de 5 cops sota par, seguit de
Green Team i del P&P Peralada amb un
cop més. L’equip gironí de Peralada ja
venia de la fase regular amb els 100 punts

que l’acreditaven com a equip líder de la
zona Nord i gràcies al gran resultat de les
seves jugadores Rodriguez i Aspero, van
aconseguir una 3era posició a la prova

amb 104 cops que les va conduir a pro-
clamar-se  campiones de l’Interclubs
Femení ACPP 2018 amb un total de 180
punts. Les jugadores que formen part de
l’equip són: Maribel Rodriguez (capitana),
Mª Carmen Aspero, Angels Navas,
Antonia Contreras, Pilar Serra, Maria
Isabel Vidal, Soraya Lassal, Marta Ferrer i
Marisa Trull. Les subcampiones van ser
Franciac Blau amb 172 i en tercera posi-
ció Vallromanes Femení A amb els matei-
xos punts.

Els equips campions d’anteriors edicions
han estat: Franciac Blau (2009 i 2015),
Lleida Femení (2010, 2011), Vallromanes
Femení (2012, 2013, 2014 i 2016) i Green
Team (2017).

Pel que fa a la categoria handicap la
millor parella va ser la formada per
Rodriguez – Aspero amb 12 cops sota
par i en segona posició i 8 cops sota par
la Purificació Montaña i la Núria Bertran
(Hcp1 - Mineres). Hcp1 Mineres que des
de la 3era prova ocupava la 2ona posició
van fer una gran recorregut que va fer que
finalment poguessin  aixecar el trofeu de
títol de Campiones de l’Interclubs Cate -
goria handicap amb 190 punts, seguides
de Fem Gualta amb 172 i en 3era posició
Pitch Vallromanes Tablao Cordobés  amb
140.

La classificació final va quedar de la
següent manera:

Campiones Scratx
P&P Peralada Femení  . . . . . . .180 punts
Subcampiones Scratx
Franciac Blau  . . . . . . . . . . . . .172 punts
3rs Classificades
Vallromanes Femení A  . . . . . .172 punts
Campiones Handicap
Hcp1 Mineres  . . . . . . . . . . . . .190 punts
Subcampiones Handicap
Fem Gualta  . . . . . . . . . . . . . . .172 punts
3ers Classificades
P&P Vallromanes T. Cordobés 170 punts

Com en anteriors edicions a la final de
l’Interclubs Femení ACPP es va tornar a
posar en marxa una iniciativa solidaria  i
les jugadores tenien un repte: per cada
birdie (forat en 2 cops) i cada hole in one
(forat en ú) que fessin s’aportaria una
ajuda econòmica a favor de l’Investigació
del Càncer de Pulmó en dones (ICAPEM)
amb el lema “Dona un bon cop sense
fum”. En total es va aconseguir un total
de 478 euros i es van fer 126 birdies i 1
hole in one nPitch Vallromanes Tablao Cordobés

Les Noies de Can Rafel

Les Guilles de Franciac

PITCH&PUTT
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L’escenari de la novena jornada del
Circuit Sota Par 2018 amb destí a

Pamplona va ser el camp del P&P
Barcelona – Teià. La prova es va disputar
el cap de setmana del 14 i 15 d’abril.

El camp es trobava en bones condicions
i els jugadors van poder gaudir d’unes
jornades de pitch & putt molt agradables.
En handicap inferior, Roberto Navarro va
desplegar un bon joc i es va imposar
amb 4 punts d’avantatge sobre Joaquim
Punsoda que va ocupar el segon lloc de
la categoria. La tercera posició va ser per
Fermín Casquete.

Màxima rivalitat en el joc en handicap
mig on es va produir un triple empat a 34
punts en el primer lloc. Marc Gimeno,
Gary Clyde i Jordi Ezequiel van haver de
desempatar per handicap i en el cas d’en
Marc i en Gary, es van haver de mirar els
darrers 9 forats per proclamar vencedor
a en Marc Gimeno.

Xavier Ragas es va fer amb la victòria en
handicap superior al lliurar una targeta
amb 34 punts mentre que Xavier
Gonzalvo finalitzava segon amb 33
punts. La tercera posició va ser per
David Garcia i Jordi Juan Castillo que
van aconseguir 32 punts.

Carlota Serra
i Anto nio Serra
s’imposen per parelles

Els vencedors al camp de Teià per pare-

lles van ser Carlota i Antonio Serra, pare i

filla, que van fer un bon partit. Carlos

López i Josep Lluis Viñas van aconseguir

una meritòria segona plaça.

Un cop finalitzat el campionat es va servir

un piscolabis i es va procedir al lliurament

de trofeus i al sorteig de regals n

Triomf de Roberto Navarro a Teià

PITCH&PUTTTORNEJOS
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Albert Boix guanya
en la categoria inferior a La Garriga

Aquest cop, els seguidors del Circuit
Sota Par 2018 es van desplaçar fins

al camp de La Garriga on els dies 19 i 20
de març es va jugar una nova jornada
d’aquesta competició

Els temps durant el cap de setmana va
ser fantàstic i va acompanyar als juga-
dors que es van presentar per participar
en aquesta nova prova.

Albert Boix va haver d’exprimir el seu joc
a fons per aconseguir la victòria en handi-
cap inferior lliurant una targeta amb 39
punts (-3) per proclamar-se flamant ven-
cedor. En segon lloc i a un sol punt, va
acabar Javier Abad mentre que Joan
Zamora ocupava el tercer lloc amb 37
punts.

En handicap mig Julio Santamaria es va
retrobar amb el triomf al finalitzar amb 38
punts seguit de Marc Gimeno que va ser
segon amb 37 i Josep Cortada va acabar
tercer amb 36 punts.

La categoria superior va ser per Pedro
Teresa que va fer un molt bon partit i es
va endur la victòria amb 40 punts. Albert
Domingo va aconseguir una meritòria
segona plaça amb 37 punts mentre que
Ignacio Rada va ser tercer amb 36 punts.
Francesc Zamora i Josep Maria Aguila
s’imposen per parelles

En la categoria per parelles Francesc
Zamora i Josep Maria Aguila es van endur
la victòria amb 41 punts seguits de prop

per la parella formada per Teresa Jiménez
i David Luis amb 40 punts. El tercer lloc
va ser per Juan Viñas i Jose Chinchilla
amb 39 punts. Un cop finalitzada la

prova, per gentilesa de Sota Par es va
servir un piscolabis mentre es passaven
els resultats. Després, es va procedir a fer
el el sorteig de regals n

PITCH&PUTTTORNEJOS
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En aquesta ocasió, els seguidors del
Circuit Sota Par Pamplona de Pitch &

Putt es van desplaçar cap al camp tarra-
goní de El Vendrell on els dies 16 i 17 de
juny es va jugar la darrera jornada d’a-
questa competició

La temperatura va ser força agradable
durant tot el cap de setmana fet que va
propiciar el bon joc dels participants.
Els guanyadors de camp van ser, Antonio
Nicolas amb 40 punts en categoria infe-
rior mentre que Ricardo Betlinski i Joan
Urpí empataven en segona posició amb
36 pus.

Juan Carlos Galvez, que va jugar molt
concentrat es va endur la categoria han-
dicap mig amb 39 punts seguit d’Angel
Gonzalez que va ser segon amb 35 punts.
En handicap superior, Ignacio Rada es va
alçar amb la victòria després de lliurar
una targeta amb 40 punts, tot i empatar
amb Xavier Santacana que per handicap
es va haver de conformar amb el segon
lloc.

Rafael Carbó i Juan
Carlos Estebanez
s’im posen per parelles
En parelles Rafael Carbó i Juan Carlos
Estebanez van estar inspirats i gràcies a
la bona compenetració els va permetre
dominar el Torneig i imposar-se amb 41

punts. Segons van ser Jesús Somas i
Juan Piña amb 40 punts que van saber
aprofitar cada cop i treure-li el màxim ren-
diment al seu joc.

Un cop finalitzada la prova es va procedir
a fer el lliurament de premis i un magnífic
sorteig de regals n

Victòria de Juan Carlos Gálvez
en handicap mig a El Vendrell

PITCH&PUTT
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La competició va estar força igualada
en totes les categories, on els guanya-

dors es van decidir per un sol cop de dife-
rencia, Xavier Armengou es va proclamar
guanyador en handicap inferior amb un
resultat de 37 punts stableford (únic juga-
dor de la categoria en baixar del par) en
handicap mig, el guanyador de la prova
va ser Julio Santamaria amb un resultat
de 38 punts, mentre Ramon Piñol establia
el millor resultat de cap de setmana per
proclamar-se campió en handicap supe-
rior amb 42 punts. En la competició per
parelles, Josep Ribas i José Ribas van
imposar-se amb autoritat gràcies als seus
magnífics 45 punts.

Jordi Ezequiel guanyador
de la Fase Pamplona

TORNEJOS

Els dies 29, 30 de juny i 1 de juliol, es va disputar una nova jornada del
Circuit Sota Par Pitch & Putt, al recorregut de Vallromanes P&P la prova,
a més, d’un torneig regular del Circuit, servia de final per a la Fase
Pamplona, composta per 12 tornejos, on el guanyador s’adjudicava l’es-
tada a Pamplona i el GF de torneig de l’11 al 15 d’agost

PITCH&PUTT
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El torneig Final de la fase Pamplona, va
ser renyit igualment, decidint-se finalment
per el handicap exacte, després d’empa-
tar a 38 punts, Jordi Ezequiel es va pro-
clamar guanyador de la Fase Pamplona
en handicap, deixant a Julio Santamaría
en segona posició. De la mateixa manera,
dos jugadors empatats a punts, en
aquesta ocasió  David Navarro i Josep
Cortada van ser prop de la victòria empa-
tant a 37 punts n

PITCH&PUTT
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TORNEJOS

Els jugadors varen competir en aquest
torneig, que es va jugar els dies 7 i 8

d’abril i es disputava sota la modalitat
stableford. El recorregut i la pluja van por-
tar de corcoll a més d’un participant,
especialment el diumenge que degut a la
pluja es va complicar una mica més.

Dissabte els jugadors van poder gaudir
d’una temperatura agradable.    En quant
a la competició, hi va haver una lluita afe-
rrissada per aconseguir situar-se en els
primers llocs de les diferents categories.
Els participants van mostrar un molt bon
nivell de joc i es van poder veure bons
resultats.

En la categoria handicap inferior Pere
Palacios amb 38 punts es va fer amb el
triomf seguit d’Antonio Yuste i Jose
Cortes que van ser segon i tercer respec-
tivament. En la categoria amb handicap
mig, va destacar Fernando Hernandez
qui després de jugar molt concentrat
durant els 18 forats va aconseguir una
nova victòria al finalitzar amb 37 punts.
En handicap superior va ser Jordi Roglan
qui es va fer amb el premi de vencedor en

Victòria de Pere Palacios
en el Sota Par jugat a Can Mascaró

Tot era a punt al camp del P&P Can Mascaró per acollir una nova jornada
del Circuit Sota Par Fase Pamplona de P&P, una competició que es juga
de gener a juny i que com el seu nom diu convidarà al vencedor a
Pamplona

PITCH&PUTT
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lliurar una targeta amb 38 punts seguit de
prop per Albert Valdes, Josep Monferrer i
Ignacio Rada que van empatar en el
segon lloc amb 36 punts.

Manuel Ruiz i Enrique Gil
aconsegueixen la victòria

per parelles
Res van poder fer els seus rivals davant
de la regularitat i punteria que van
demostrar Enrique Gil i Manuel Ruiz que
van acabar amb 44 punts i van vèncer
amb comoditat.

En aquesta jornada hi va haver-hi molta
rivalitat en la categoria per parelles fins el
punt que dues parelles van empatar a 41
punts en el segon lloc: Juan Perez i Jesús
Somas i la parella formada per Juan
Carlos Caballero i Antonio Garcia.

Un cop finalitzada la prova es va servir un
magnífic piscolabis per gentilesa de Can
Mascaró i després es va procedir a fer
l’acte de lliurament de premis als guanya-
dors del campionat i després el sorteig de
regals. En aquesta ocasió es va fer un
sorteig especial entre tots els participants
de la prova d’un vol en globus per genti-
lesa de caminsdevent.com n

HANDICAP INFERIOR

1    PALACIOS BLAZQUEZ, PERE  . . . . . . . .38

2    YUSTE ROSAL, ANTONIO  . . . . . . . . . . .32

3   CORTES CASTILLEJOS, JOSE  . . . . . . .31

4   ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS  . . . . . . . .31

5   NAVARRO MARIN, ROBERTO  . . . . . . . .28

HANDICAP MIG

1   PALACIOS BLAZQUEZ, PERE  . . . . . . . .38

2   YUSTE ROSAL, ANTONIO  . . . . . . . . . . .32

3   CORTES CASTILLEJOS, JOSE  . . . . . . .31

4   ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS  . . . . . . . .31

5   NAVARRO MARIN, ROBERTO  . . . . . . . .28

HANDICAP SUPERIOR

1   ROGLAN LLOP, JORDI . . . . . . . . . . . . . .38

2   VALDES CASTILLON, ALBERT  . . . . . . .36

3   MONFERRER FIBLA, JOSEP . . . . . . . . .36

4   RADA CELS, IGNACIO . . . . . . . . . . . . . .36

5   CABALLERO CUENCA, ALONSO  . . . . .35

HANDICAP PARELLES

1   RUIZ GOMEZ, MANUEL  . . . . . . . . . . . .44

    GIL MATA, ENRIQUE  

2   SOMAS IGLESIAS, JESUS  . . . . . . . . . .41

    PEREZ PIÑA, JUAN  

3   GARCIA MARCOS, ANTONIO  . . . . . . . .41

    CABALLERO DIAZ, JUAN CARLOS  

4   TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES  . . . . .40

    PEREZ MARTINEZ, FRANCESC  

5   ALBARRACIN CANO, JOSEP MANEL . .38

    ALVAREZ CABADO, JOSE

PITCH&PUTT



MAS GURUMBAU P&P

TORNEIG PARELLES JUNY
Scratx
1ª Capel Hernandez, Antonio ....................................43
Redondo Honrado, Josep M. 

2ª Vila Planaguma, Enric............................................42
Llado Vilallonga, Miquel 

3ª Luque Moral, Alex .................................................41
Roman Alonso, Manel  A.

Handicap
1ª   Cabrera Honrado, Andres ...................................45
     Boix Bailon, Josep 

2ª   Jurada Sayos, Lluis .............................................44
     Costa Cuberta, Pere 

3ª   Lacalle Bueno, Carmen.......................................43
     Garcia Calleja, David 

4ª   Capel Hernandez, Antonio ..................................42
     Redondo Honrado, Josep Mª 

5a  Luque Moral, Alex ...............................................42
     Roman Alonso, Manel 

30

RESULTATS PITCH&PUTT
FRANCIAC P&P

PARELLES SOPAR A LA FRESCA
Scratx

1ª   Canto Garcia, Jordi .............................................43

     More Vidal, Marçal 

2ª   Duran Jorquera, Josep........................................42

     Sureda Sandonis, Albert 

3ª   Iglesias Miralpeix, Josep.....................................42

     Alquezar Torregrosa, Joan Lluis 

4ª   Puig Jou, Eric ......................................................41

     Mas Guerrero, Oriol 

5a  Taulats Oriol, Mª Angels ......................................40

     Ruiz Amat, Josep Mª 

Handicap

1ª   Sabria Mestres, Jesus.........................................44

     Figueras Desplans, Immaculada 

2ª   Duran Jorquera, Josep........................................43

     Sureda Sandonis, Albert 

3ª   Taulats Oriol, Mª Angels ......................................42

     Ruiz Amat, Josep Mª 

4ª   Rebollo Santos, Josep A.....................................42

     Lozano Lozano, Ramon 

5a  Molins Jardi, Jordi ...............................................42

     Julia Bosch, Dolors 

P&P TEIÀ

ELS DIJOUS A TEIA
Scratx
1ª   Soria Soria, Daniel...............................................42
     Martinez Centelles, Oscar 

2ª   Gonzalez Barrios, Lluis........................................40
     Requena Domene, Antonio 

3ª   Duran Martinez, Jose Antonio.............................37
     Platero Lopez, Marcial 

4ª   Marti Gonzalez, Oscar.........................................37
     Conesa Manzanares, Antonio 

5a  Jordi Martinez......................................................36
     Peralvarez Selas, Juan Manuel 

Handicap
1ª   Soria Soria, Daniel...............................................43
     Martinez Centelles, Oscar 

2ª   Duran Martinez, Jose Antonio.............................41
     Platero Lopez, Marcial 

3ª   Perez Pardo, Francisco .......................................41
     Vila Perarnau, Pere 

4ª   Marti Gonzalez, Oscar.........................................40
     Conesa Manzanares, Antonio 

5a  Gonzalez Barrios, Lluis........................................40
     Requena Domene, Antonio 

TARDES DE DIMARTS
Scratx
1ª   Dominguez Costa, Alejandro...............................42
     Dominguez Costa, Anna 

2ª   Bordera Salvat, Xavier.........................................41
     Echeverria Coronas, Daniel 

3ª   Duran Martinez, Jose Antonio.............................38
     Arjona Lopez, Antonio Jesus 

4ª   Medinilla Garcia, Jose.........................................37
     Martin Martin, Jose Luis 

5ª   Cortada Recolons, Josep....................................36
     Sin Cires, Pedro 

Handicap
1ª   Dominguez Costa, Alejandro...............................47
     Dominguez Costa, Anna 

2ª   Bordera Salvat, Xavier.........................................40
     Echeverria Coronas, Daniel 

3ª   Medinilla Garcia, Jose.........................................39
     Martin Martin, Jose Luis 

4ª   Duran Martinez, Jose Antonio.............................38
     Arjona Lopez, Antonio Jesus 

5a  Cortada Recolons, Josep....................................37
     Sin Cires, Pedro 

P&P SANT CEBRIÀ 

TORNEIG CALLEJEROS
Scratx
1ª   Rodriguez Fernandez, Amador ...........................46
     Costa Nosas, Jordi 

2ª   Marti Illas, Juan ...................................................45
     Pozo Alcantara, Antonio 

3ª   Navarro De Paco, Francisco ...............................43
     Santos Sanchez, Jose Luis 

4ª   Puig Jou, Eric ......................................................43
     More Vidal, Marçal 

5a  Gimenez Hernandez, Daniel................................43
     Serra Blanch, Jordi 

Handicap
1ª   Sagrista Sauleda, Joan .......................................48
     Nicolau Alberti, Josep Mª 

2ª   Carbajo Alonso, Jesus Manuel ...........................45
     Josep Pujol Bayo 

3ª   Bernado March, Rosa .........................................45
     Gonzalez Riscos, Ernesto 

4ª   Martinez Rossell, Enric........................................44
     Planton Vilches, Celia 

5a  Quellos Ruhi, Lluis...............................................43
     Placin Holguin, Jose Antonio 

DILLUNS A SANT CEBRIA
Scratx
1ª   Redondo Hernandez, Agustin .............................47
     Ramos Merino, Rafael 

2ª   Coll Costas, David...............................................48
     Chaves Garrido, Sergi 

3ª   Requena Domene, Antonio .................................48
     Martinez Arroyo, Antonio 

4ª   Soler Benet, Fidel................................................48
     Alcantara Gabarron, Jose Maria 

5a  Pearson, Mervyn .................................................49
     Carvajal Perez, Antonio 

Handicap
1ª   Coll Costas, David...............................................47
     Chaves Garrido, Sergi 

2ª   Requena Domene, Antonio .................................48
     Martinez Arroyo, Antonio 

3ª   Soler Benet, Fidel................................................51
     Alcantara Gabarron, Jose Maria 

4ª   Gispert Marot, Manuel ........................................51
     Torrus Roig, Damia 

5ª   Gimenez Garrido, Mario Cesar ...........................51
     Casas Crespo, Juan Jose 

P&P LLORET

TORNEIG MIXTE SWING FACTORY
Scratx
1a   Iglesias Miralpeix, Josep.....................................40 
      Canada Cardellach, Joana
2a   Bernad Piera, Jordi .............................................36 
      Bonet Ginesta, Jordi
3a   Lopez Fuentes, Jose...........................................35 
      Noguerol Antoner, Laura
4a   Maurey, Patricia...................................................35 
      Bautista Gallardo, Gabriel
TORNEIG MUSIC TOURNAMENT 
Scratx
1a   Roger Pujol, Miquel.............................................45 
      Martinez Mesa, Manel
2a   Platero Sanchez, Albert.......................................42 
      Platero Lopez, Marcial
3a  Raja Masso, Venanci...........................................41 
      Cuzzolin, Ferruccio
4a  Roura Darne, Jaume ...........................................41 
      Lloveras Barbosa, Ramon
Handicap 
1a  Codinachs Riera, Jordi........................................44 
      Pallas Puigdomenech, Joan 
2a  Platero Sanchez, Albert.......................................43 
      Platero Lopez, Marcial 
3a  Dale, Peter...........................................................43 
      Schnizler, Wolfgang 
4a  Roger Pujol, Miquel.............................................41 
      Martinez Mesa, Manel 

P&P CASTELL DE GODMAR

WEEKEND EXPRESS
Individual
Scratx
1r   Moreu Garcia, Salvador ......................................39
2n   Lloret Boldu, Tomas ............................................38
3r   Torres Marin, Sergio ............................................37
4t   Vela Leon, Francisco ...........................................37
5e  Muñoz Gimenez, Josep ......................................36
Handicap
1r   Torres Marin, Sergio ............................................41
2n  Vela Leon, Francisco ...........................................36
3r   Moreu Garcia, Salvador ......................................35
4t   Lloret Boldu, Tomas ............................................35
5e  Doblas Pinto, Damian .........................................35
PARELLES
Scratx
1ª   Paret Rovira, Ivan ................................................44
     Mundi Alfonso, Eloy 

2ª   Vela Leon, Francisco ...........................................44
     Barcelo Ortega, Israel 

3ª   Gomez Montes, Jose Luis ..................................43
     Pompas Hernandez, Daniel 

4ª   Lloret Boldu, Tomas ............................................43
     Gil Argemi, Jaume 

5a  Conesa Manzanares, Antonio .............................42
     Millan Garcia, Xavier 

Handicap
1ª   Diaz De Andres, Javier ........................................47
     Moliner Serrano, Sergio 

2ª   Vela Leon, Francisco ...........................................42
     Barcelo Ortega, Israel 

3ª   Conesa Manzanares, Antonio .............................42
     Millan Garcia, Xavier 

4ª   Gomez Montes, Jose Luis ..................................42
     Pompas Hernandez, Daniel 

5ª   Paret Rovira, Ivan ................................................42
     Mundi Alfonso, Eloy 

TORNEIG DEL GINTONIC
Scratx
1ª   Amor Royo, Manuel ............................................44
     Moreu Garcia, Salvador 

2ª   Cerrato Clar, Ivan ................................................42
     Cabrera Rayo, Javier 

3ª   Bordera Salvat, Xavier.........................................40
     Platero Sanchez, Albert 

4ª   Ginesta Ventura, Joan Maria...............................38
     Hernandez Piquer, Josep 

5a Galvan Vila, Adriana..............................................37
     Orti Mares, Berenguer 

Handicap
1ª   Cerrato Clar, Ivan ................................................41
     Cabrera Rayo, Javier 

2ª   Amor Royo, Manuel ............................................40
     Moreu Garcia, Salvador 

3ª   Ginesta Ventura, Joan Maria...............................40
     Hernandez Piquer, Josep 

4ª   Vierge Soriano, Elisabet ......................................40
     Sanchez Fernandez, Jordi 

5ª   Bordera Salvat, Xavier.........................................39
     Platero Sanchez, Albert 
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POSITIUS                                                                         

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ                         (+)8,4

JOSEP PARELLADA MONCUSI                                      (+)8

ANTONIO MARTINEZ ALONSO                                   (+)7,6

SANTIAGO PULIDO GUERRERO                                (+)7,4

JOSEP RIBAS ALONSO                                               (+)6,9

ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL                                      (+)6,8

JAUME VIDAL SERRAT                                                (+)6,7

RAFAEL RAMOS MERINO                                           (+)6,4

SERGI ANDRES CANAL                                               (+)6,4

VITO-VICENTE GARCIA GALAN                                  (+)6,2

DANIEL STUART COLEMAN                                        (+)6,2

MANUEL AMOR ROYO                                                 (+)6,1

JOAN GANGONELLS HERNANDEZ                               (+)6

AGUSTIN GARCIA PASCUAL                                       (+)5,9

JORGE OLMOS PEREZ                                               (+)5,9

BERENGUER ORTI MARES                                         (+)5,8

ANTONIO CARVAJAL PEREZ                                      (+)5,7

JORDI GIRO CODINA                                                   (+)5,7

SERGIO GONZALEZ GARCIA                                      (+)5,6

CARLES PEREZ GELMA                                              (+)5,6

FEMENÍ                                                                              

ELIA FOLCH SOLA                                                       (+)3,8

Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ                     (+)3,1

CAROLINA GONZALEZ GARCIA                                 (+)2,8

ABBY NACHSHON MOSCATEL                                   (+)2,5

ISABEL RODRIGUEZ HERRERA                                 (+)2,4

CARLA PUIG JOU                                                         (+)2,4

MARIA AMPARO FRANCISCO APARICIO                   (+)2,2

MARTA CUCURULL SOLE                                               (+)2

MARGARITA PUJOL CARRERAS                                (+)1,5

NURIA DALMAU SALAMAÑA                                       (+)1,3

ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS                          (+)1,2

ISABEL LUQUE CANO                                                 (+)1,2

CONCHI CARBALLO VALLEJO                                    (+)1,1

CONSUELO FLORES GUTARRA                                 (+)0,9

MARILYN HOLMES                                                       (+)0,7

GEMMA FUSTER ANGLADA                                        (+)0,7

MERCEDES MARCO MARTINEZ                                 (+)0,6

CARLOTA SERRA CATASUS                                        (+)0,5

PILAR MONTERO SANCHEZ                                       (+)0,4

GLORIA RUIZ ESTANY                                                 (+)0,4

JUVENIL                                                                           

ALEX ALBINYANA TORNE                                            (+)3,4

IGNACIO AZNAREZ BELMONTE                                 (+)2,4

DARIO SILVA BALBOA                                                 (+)1,5

IVAN PONSDOMENECH KAMENEV                            (+)1,3

JAN BOFILL COLOMES                                                (+)0,8

PAU ANDRES CANAL                                                   (+)0,8

SERGIO SEGOVIA MURIEL                                         (+)0,3

MAX MEZQUITA DEALBERT                                            0,4

JORDI MARQUEZ RITZ                                                    0,4

LLUIS PALOMO MATEOS                                                    1

DANIEL ORESCHENKO                                                    1,2

ROGER CAROT ORTIZ                                                     1,3

ALEJANDRO BELTRAN BONACHE                                 1,6

ERIC GALIMANY FORT                                                       2

PABLO GARCIA TEROL                                                       2

JOAN PANISELLO FERRAGUT                                        2,4

PAU SANCHEZ MARIN                                                     2,4

ADRIA GIL MONTECELO                                                  2,6

EDUARD DOMENECH GOMEZ                                        2,6

MARC PUERTA DIAZ                                                           3

SÈNIOR

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ                         (+)8,4

JOSEP PARELLADA MONCUSI                                      (+)8

ANTONIO MARTINEZ ALONSO                                   (+)7,6

SANTIAGO PULIDO GUERRERO                                (+)7,4

VITO-VICENTE GARCIA GALAN                                  (+)6,2

ANTONIO CARVAJAL PEREZ                                      (+)5,8

JORDI GIRO CODINA                                                   (+)5,7

CONRAD LLADO PLA                                                   (+)5,5

MIGUEL PADILLA SERRANO                                       (+)5,5

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA                                      (+)5,4

RAFAEL GALLARDO MORCILLO                                 (+)5,4

FERNANDO CANO MARTOS                                       (+)5,3

JORDI SERRA BLANCH                                               (+)5,3

TEODORO FEBRERO LOPEZ                                     (+)5,3

JOSEP SURROCA CORET                                           (+)5,3

JOSEP GARCIA FERRAS                                             (+)5,2

KENNETH JOSEPH SWEENEY                                   (+)5,2

JUAN PAZ ESCOBAR                                                   (+)5,2

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ                         (+)5,1

JOAN MOLINA ORENCH                                              (+)5,1

ACTUALITZATS EL 26 DE JUNY DE 2018

MILLORS HÀNDICAPS






