
 

 

FINAL MATCH PLAY 
MELIÀ VILLAITANA GOLF 

A BENIDORM 

Del 29 d’octubre al 1 de novembre de 2022 

 

 
 

 

• Diumenge dia 30 i Dilluns dia 31 d’octubre 

➢ Gran Final 
 

Total 55 parelles campiones dels diferents camps de golf 

 

 

El dissabte dia 29 d’octubre va tenir lloc la recepció dels jugadors a 

l'hotel MELIÀ VILLAITANA GOLF, on es van lliurar a tots els campions 

de cada camp els seus premis corresponents. (trofeu i bosses).   

 

 

 

 

 

 



 

 

Lliurament dels premis a MELIÀ VILLAITANA GOLF, BENIDORM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteve TOR i Toni PORRAS    Moises PERNIA i Josep ESCABROS 

 

En quant a l'actuació de les nostres parelles, encara que no van arribar a 

les eliminatòries de dilluns, on 8 parelles 

jugarien els 4t de final, Semifinal i Final, 

informar que van tindré una actuació 

EXCEL·LENT al torneig de consolació “Four 

balls” que es va jugar el dilluns, ja que de 47 

parelles que participaven en aquest torneig de 

consolació, van quedar 4t i 5è amb 47 punts 

cada parella, a 2 punts dels guanyadors que 

van fer 49 punts. 

Així que enhorabona per la vostra actuació! 

 

FELICITATS !!! 



 

RESUM DEL MATCH PLAY PARELLES a BENIDORM 

Noticia de MYGOLFWAY (Miguel Angel Buil) 
https://www.mygolfway.com/circuitos-la-pareja-del-pga-catalunya-golf-campeona-de-la-final-nacional-de-matchplay-parejas-2022/ 

 

3 Novembre 2022 – La parella guanyadora del PGA Catalunya Golf, composta per 

Josep Maria Estévez Sarrote i Jesús 

Sabria Mestres, s'ha proclamat campiona 

del Circuit MatchPlay Parelles 2022, a la 

Final Nacional organitzada per Summum 

Golf i Depique a Meliá Villaitana Golf 

Club, Alacant . 

 

Han estat prop de 1.000 les parelles 

participants en un any de rècord, amb 

gairebé un centenar de clubs que s'han sumat a llançar el desafiament als 

jugadors de jugar aquest innovador, flexible i divertit circuit al llarg de l'any. Les 

55 parelles guanyadores dels seus clubs d'origen, o àrea de clubs, han estat els 

finalistes que han viscut, del 29 d'octubre a l'1 de novembre, una experiència 

sense igual a l'Hotel Meliá Villaitana, que compta amb dos camps dissenyats per 

Nicklaus Design. 

 

El dissabte 29 tenia lloc la recepció de jugadors a l'hotel, amb l'opció de sortir al 

camp per jugar una ronda d'entrenament. Per la nit van gaudir d'un còctel sopar 

de benvinguda i es va fer el briefing sobre les tres competicions programades, 

amb l'emocionant sorteig del quadre de la Final Matchplay Parelles. 

 

Després del lliurament del welcome pack a tots els finalistes, el diumenge 30 

s'iniciava el joc en el recorregut Llevant del Matchplay 

Parelles a 9 forats, des de les 8.30 hores, amb les 

eliminatòries de 1/32, 1/16 i els vuitens de final amb les 16 

parelles classificades, determinant les 8 parelles campiones 

per a la jornada final de dilluns. 

 

https://www.mygolfway.com/circuitos-la-pareja-del-pga-catalunya-golf-campeona-de-la-final-nacional-de-matchplay-parejas-2022/


 

Paral·lelament es desenvolupava la competició Greensome Parelles a 18 forats, 

al recorregut Ponent, de manera que les 32 parelles perdedores del seu primer 

partit Match play podien seguir jugant diumenge. 

 

En el quadre final en partits Matchplay Parelles a 9 

forats de dilluns es van anar succeint, des de les 8.10 

hores, els quarts de final i les semifinals. La primera 

semifinal enfrontava les parelles de Jaizkibel (amb 

Arnaz Azcue i Matesanz Larrañaga) i PGA Catalunya 

Golf (amb Sabria Mestres i Estevez Sarrote), i la segona 

semifinal a les parelles del CG Llavaneras (amb Tomás 

Blanco i Turón Villa) i RCG La Barganiza (amb Villaverde 

Garrido i Orestes Fuentes). 

 

I els vencedors sortint, PGA Catalunya i RCG La 

Barganiza, van ser els protagonistes del punt 

culminant del circuit. En una final molt emocionant, 

decidida al primer forat de desempat, es van 

proclamar campions Josep Maria Estévez i Jesús 

Sabria, del PGA Catalunya Golf de Girona. 

 

Aquests jugaran convidats el Meliá Golf 

Challenge a Punta Cana (República Dominicana), 

del 14 al 18 de Febrer de 2023, amb seu al Meliá 

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort, ja 

reobert després de la seva completa renovació. 

 

 

Mentrestant, també es desenvolupava un torneig a 18 forats per a les parelles 

eliminades a la jornada Matchplay de dissabte, en la modalitat Parelles Fourball. 

Durant les partides, els jugadors han estat recolzats per les carpes 

d'avituallament de Summum Golf i el showroom de la marca de roba Falconeri 

Tweet. 

 

 



 

 

Com a acte de cloenda, aquell mateix dilluns 31 d'octubre a la nit es va celebrar 

el sopar de gala a la Cúpula de l'Hotel Meliá Villaitana, amb el lliurament de 

premis i el sorteig de regals entre tots els jugadors del circuit nacional. 

 

“Gràcies a tots els participants per aquests dies de 

golf a Melià Villaitana. Gràcies de part de Summum 

Golf i Depique per fer-ho possible. Us esperem de 

nou el 2023”, va assenyalar David Villar, CEO de 

Summum Golf. 

 

 

 

 

 

 

 

 


