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Redacció
El dissabte 18 de maig es va dis·
putar a les instal·lacions del Club 
de Golf Costa Dorada Tarragona 
el III Trofeu Restaurant Castillo 
de Javier, on hi van prendre part 
prop de 140 jugadors. La jornada 
tenia dos actes perfectament di·
ferenciats, l’esportiu en què es va 
desenvolupar el torneig de golf 
durant el matí i part de la tarda; 
i el gastronòmic, en forma d’un 
espectacular sopar al Restaurant 
Castillo de Javier a Salou.

La modalitat de joc va ser In-
dividual Stableford i les sortides 
es van organitzar en dos torns de 
matí i tarda mitjançant el sistema 
de sortides shot gun o sortides si·
multànies per tots els forats. Res·
taurant Castillo de Javier va oferir 
un pícnic a tots els participants.

La competició va ser molt 
renyida en totes les categories 
i prova d’això va ser l’empat en 
la categoria de handicap inferi·
or entre Adolfo Martínez i Pere 
Curto amb 1 sota par. La fórmula 

de desempat a favor del jugador 
amb menys handicap va establir 
com a guanyador a Adolfo Mar·
tínez. 

Per la seva banda, Javier Ay·
mat, amb 5 sota par, es va ad·
judicar el handicap superior, 
seguit de Javier Edo, que va fi·
nalitzar amb 2 punts més. Julia 
Rodríguez va ser la guanyadora 
en la categoria sènior amb un re·
sultat de 3 sota par. Cal destacar 
el premi a la bola més propera a 
bandera al forat 8 que consistia 

en una espectacular ampolla de 
15 litres de Vi Reserva Ramón 
Bilbao DO Rioja, sent el guanya·
dor Pere Vázquez, que va deixar 
la bola a només 37 cm.

El repartiment de premis va 
començar a les set de la tarda i va 
estar dirigit per José Miguel Ra·
mos, en representació del Club i 
José Luís Recari, en nom de Res·

taurant Castillo de Javier. 
A més dels premis, també hi 

havia el trofeu creat exclusiva·
ment per a l’ocasió i que conté els 
noms dels guanyadors de cada 
edició. Aquest està ubicat de ma·
nera fixa a les instal·lacions del 
Club. 

A continuació es va procedir 
a realitzar un complet sorteig 
de material de golf i productes 
cosmètics de la prestigiosa firma 
Natura Bissé. Restaurant Castillo 
de Javier va oferir un fantàstic 
còctel, que es va servir en finalit·
zar el repartiment de premis.

A dos quarts de deu del ves·
pre, la festa va continuar al Res·
taurant Castillo de Javier, on un 
esplèndid sopar, a base de perles 
de meló, gambes i pernil a la vi·
nagreta de caviar, i entrecot de 
Nebraska a la brasa, va fer les 
delícies del gairebé un centenar 
de comensals que es van despla·
çar a l’acte. Per acabar la jornada, 
es va realitzar un fabulós sorteig 
que va permetre que gairebé tots 
els assistents acabessin la nit 
amb algun que altre regal.

CLUB COSTA DORADA

Javier Aymat va ser el vencedor en ‘handicap’ superior.

CEDIDA

Èxit de participació en el 
III Trofeu ‘Restaurante 
Castillo de Javier’
Prop de 140 golfistes van prendre part d’aquesta competició que va tenir la 
part més esportiva i, després, la gastronòmica amb un sopar al restaurant

El I Trofeu Infantil ADF, al 
Club Costa Dorada

COMPETICIÓ

Hi van participar una cinquantena de jugadors

Redacció
El diumenge 19 maig, les instal·
lacions del Club de Golf Costa 
Dorada van acollir el I Trofeu In·
fantil ADF per a infantils i júni·
ors, organitzat sota la modalitat 
de medal play individual, on hi 
van participar una cinquantena 
de jugadors.

El patrocinador de la prova, 
l’empresa de serveis integrals 
de càrrega ADF va obsequiar a 
tots els participants amb un wel-
come pack personalitzat, on hi 
havia un polo Ochogolf, un pack 
de boles MAXFLI, arreglapiques 
SeeMore, llibres Robin Book, 
Popz i galetes Knoppers, Smile 
gummi.

Igual que en d’altres proves 
infantils es van establir quatre 

categories, sent la primera i la 
segona per a jugadors amb han-
dicap màxim 36, que van jugar 
18 forats. La tercera, per a juga·
dors majors de deu anys i amb 
handicap superior a 36,   que 
van jugar nou forats, i la quarta 
categoria, reservada per a juga·
dors menors de deu anys i nous 
jugadors que van augmentant la 
participació en aquesta catego·
ria, principal planter del resta de 
categories.

En les categories de 18 forats, 
Paula Rollán va quedar primera 
classificada handicap de pri·
mera categoria, amb un resultat 
d’un sobre par, Carla Berea amb 
un espectacular resultat de deu 
sota par, va acaparar el premi 
handicap de segona categoria. 

En la categoria scratch, Carlos 
Vargas i Aina Calabuig, amb 86 
i 91 cops van ser els guanyadors 
en les seves respectives catego·
ries. Cristina Cuartero va ser la 
vencedora handicap, a l’apartat 
de 9 forats, amb un resultat de 
5 sota par, mentre que Enrique 
Vila amb 49 cops quedava en 
primera posició en la categoria 
scratch. En quarta categoria, 
Max Rodríguez, amb 2 sota par, 
va ser el vencedor handicap i 
Enrique Delegido, guanyador 
scratch amb 33 cops.

Es va aprofitar l’ocasió per fer 
l’entrega de premis als guanya·
dors de l’Ordre de Mèrit Infan·
til, sent els guanyadors: Albert 
Sumalla (18 forats), Enrique Vila 
(9 forats) i Alejandro Montalà (4 
forats).

El lliurament de premis va 
tenir lloc a les cinc, amb Román 
Rollan en representació del 
Club, i per Joan Carles Campillo, 
d’ADF. Seguidament es va pro·
cedir a un sorteig de regals, on 
tots els participants van rebre 
algun obsequi.
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Alguns dels participants de la prova.

Carlos Bataller i Manel Serrano guanyen 
la primera edició del Trofeu Mundogolf

COMPETICIÓ

Més de 60 participants van competir sota la modalitat individual ‘stableford’

Redacció
El Club Costa Dorada va cele·
brar, dijous passat el I Trofeu 
Mundogolf amb més de 60 
participants. Mundogolf va ob·
sequiar a tots els jugadors amb 
una bossa d’avituallament i amb 
un welcome pack amb boles Ca·
llaway Hot i un esprai d’instectes 
de la firma Golfender.

Pel que fa als resultats, en 
la categoria handicap inferior 
Carlos Bataller va quedar en 
primera posició amb un 6 sota 
par, seguit de Jesús Estébanez, 
amb un 2 sota par. Manel Serra·
no amb el par del camp i Isabel 
Garcia, amb idèntica puntuació, 
van quedar en primera i segona 
posició, en la categoria handicap 

superior. El premi scratch va ser 
per Erik Brossa, amb 33 punts. 
També va haver·hi premis en el 
camp en tots els forats par 3 a les 
boles més properes a bandera i al 
Driver més llarg masculí i feme·
ní al forat 9, sent els guanyadors 
Erik Brossa i Analía Subí. 

Tot seguit, hi va haver una 
cata de vins i el dinar al Restau·

rant del Club (Mas La Caçadora).  
Seguidament, Javier Barbero en 
representació del Club, i Jorge 
Pérez, en representació de la bo·
tiga Mundogolf, ubicada al carrer 
Equador número 3·5 (cantonada 
amb Av. Josep Tarradellas) de 
Barcelona, van lliurar els premis. 

Per acabar la jornada , es va 
sortejar material de golf ben va·

riat, on destacava el nou Driver 
Krank USA, i bosses, gorres, bo·
les, putters i wedges de les firmes 

Tommy Armour, Cobra, Calla·
way, Odyssey, Williams i Cross, 
entre d’altres.
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Carlos Bataller, un dels guanyadors de la prova.


