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18 de maig de 2021 
 

 
A les 09,00 es dona el tret de sortida a la tercera jornada de la 
Champions Tour 2021. El dia es presenta grisos i algú aventura que 
no es podrà acabar la jornada doncs els núvols negres que es 
veuen cap al nord ho semblen anunciar. De fet alguna roina si que 
ses va fer present al llarg del recorregut però tan minsa que ni tan 
sols va arribar a terra. 
 
A l'arribar tots els participants tenien el seu buggi amb els noms 
dels jugadors que l'havien de compartir. 
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Tan punt anàvem arribant es formava una gernació de jugadors 
disposats a fer el millor resultat possible i practicaven al putting-
green per allò que "el driver dona la glòria, però el putt la victòria", 
mentre un grup de senyores deixaven constància de la seva 
presència. 
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El camp presentava un bon aspecte, principalment els carrers. Els 
greens presentaven una certa irregularitat atès que hi havien molts 
"piques" no reparats. A tots ens agrada trobar uns greens en bon 
estat, i és feina de tots abandonar els greens deixant-lo en 
perfectes condicions. Pot ser un objectiu? 
 
Com deia a l'inici, a les 09,00 h un coet i va donar el tret de sortida a 
73 jugadors que. distribuïts per tot el camp. Feia goig veure el  
camp ple de jugadors que intentàvem fer un resultat digne o bo, 
directament, amb èxit desigual. Alguns/es aprofitaven, també, per 
alimentar algunes "bestioles" que corrien pel camp. 
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Acabats els recorreguts i lliurades les targetes, un grup important de 
jugadors es varen desplaçar al Restaurant "MAS NADAL", on vàrem 



dinar i després de tastar el menú que ens havia preparat la Sra. 
Mercè, es va procedir a fer el repartiment de premis i sorteig de 
regals. 
 
El Director Esportiu va procedir a donar lectura els guanyadors/es 
de cada categoria. 
 
Handicap Femení, la guanyadora va ser la Sra. Maria Blanco, amb 
39 punts Stableford. No disposo de cap fotografia per il·lustrar el 
lliurament del trofeu. 
 
Handicap Superior Masculí, el primer classificat va ser el Sr. Oriol 
Camps amb 43 punts Stableford. 
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Handicap Inferior Masculí, el primer classificat ha estat el Sr. Enric 
Pla amb un total de 42 punts Stableford . 
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Va acabar l'acte amb sorteig de regals entre tots els participants, 
 

El Sr. Oriol Camps rep el trofeu de mans del 
President de Dimarts al Sol. 

El Sr. Enric Pla rebent el trofeu de mans del Sr. 
Ferran Grau, president de Dimarts al Sol. 



En el parlament final el President va anunciar el proper partit el Golf 
d'Aro que es farà el proper dia 2 de juny i on us hi esperem a totes i 
tots. 
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FINS EL GOLS D'ARO!!!!!!! 

Trofeus pels primers 
classificats i regals pel 
sorteig final. 


