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38e TRIANGULAR JUVENIL
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE GOLF
TERRAMAR – SITGES –
23 D’OCTUBRE DEL 2019
Els dos equips juvenils del Club de Golf Principat d’Andorra
aconsegueixen el tercer i quart lloc scratch
a la classificació general del campionat de Catalunya
El passat dissabte es va disputar la tercera i darrera prova del campionat de Catalunya juvenil per equips
al camp de golf de Terramar a la localitat de Sitges.
El triangular juvenil de golf per equips que organitza la Federació Catalana de Golf sempre ha estat una
referència per avaluar les joves promeses del golf català en les categories inferiors dels clubs de golf.
Aquest any i per primera vegada el Club de Golf Principat ha participat amb dos equips format per 5
joves jugadors/res de les categories Alevins i Infantils: Minerva Tor, Vladimir Taldikyn, Marc
Domènech, Samuel Monzón i Esteve Tor.
El campionat consta de tres tornejos que han tingut lloc al club de Golf Aravell de la Seu d’Urgell, al club
de Golf de Torremirona a Girona i el darrer al Club de Golf Terramar a Sitges.
Els dos equips format per Vladimir i Samuel ja van mostrar el seu alt nivell golf al camp de golf
d’Aravell amb un 4rt lloc provisional de la general, seguit de l’equip format per Minerva i Marc en un 5é
lloc provisional.
Al club de Golf de Torremirona l’equip Vladimir - Samuel van mantenir la seva 4a posició general,
mentre que l’equip Minerva – Marc no van poder mantenir el resultat van baixar fins la 7a posició
general.
En la darrera prova final, el passat dissabte a Sitges, l’equip Samuel amb Esteve Tor substituint al seu
company Vladimir, van mantenir la 4a posició del dia, el que els ha situat 3rs del resultat final scratch
general amb 86 punts.
L’equip Minerva – Marc van desplegar un gran joc i van aconseguir el segon millor resultat del dia,
aconseguint pujar a la 4a posició general scrath amb 84 punts.
Els equips del Club de Golf Montanyà i del Club de Golf El Prat van assolir la 1a i 2a posició
respectivament, amb 107 i 99 punts scratch
Aquest resultat és un gran èxit pel Club de Golf Pricipat d’Andorra com així explicava el seu president
Gerard Rieger.

“ Pel Club de Golf Principat, poder participar en un campionat de Catalunya Juvenil per equips ja és tot
un èxit. És la primera vegada que podem formar equips en aquestes categories juvenils amb 5 jugadors
del club.
Estic realment molt content pels bons resultats dels nens, pel bon joc que han demostrat en els tres
tornejos i per la seva actitud i compromís en el camp.
Estem treballant conjuntament amb la Federació de Golf d’Andorra amb la formació i la tecnificació dels
joves golfistes del país, i veient aquests resultats podem pensar que estem en la bona línea per tenir grans
jugadors de golf en un futur cada vegada més proper.”
Per més informació:
https://www.catgolf.com/ca/ludic-social/38e-triangular-juvenil-de-catalunya-20192019

Minerva Tor, Samuel Monzón, Esteve Tor i Marc Domènech amb el capità de l’equip al Terramar, Sitges.

