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MESSARDIERE GOLF CUP
Race to Saint-Tropez 2016
Primeiras etapas: domingo, 17 de abril

A quarta edição da “MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez”, com seu
crescente sucesso, começou uma nova estação no domingo, 17 de abril, ao
mesmo tempo na França e na Itália.
De Sainte-Maxime, a prova inicial de 2016 como nos anos anteriores, mas
também em Módena (3 competições este ano na Itália, o novo país
conquistado por esta modalidade), os primeiros drives aconteceram para
anunciar a cor deste evento com cerca de trinta provas qualificatórias, inscritas
no calendário internacional e da França, confirmando, assim, o sucesso desta
competição de prestígio entre os grandes acontecimentos do Golfe Amador
Internacional.
França, Bélgica, Itália… Este circuito internacional é bastante popular entre
todos os golfistas amadores, homens e mulheres, de todas as séries,
independentemente de suas nacionalidades.
Os primeiros drives aconteceram no Campo de Golfe Blue Green de SainteMaxime, e no Modena Golfe Country Clube, no dia 17 de abril, nas rotas do
Mar Mediterrâneo e da Emília-Romagna.
No que nos diz respeito, tornou-se uma tradição lançar a competição
“MESSARDIERE GOLF CUP Race to Saint-Tropez”, simultaneamente em dois
campos de golfe diferentes, em dois territórios vizinhos, e sobretudo, com
início e fim no Var.
Muitos wilds cards estão prontos para recompensar os vencedores de cada
etapa e aproveitar o privilégio de participar das fases finais, que acontecerão

na sexta-feira, 14 de outubro, nos campos de golfe de Saint-Endréol e de
Sainte-Maxime pelo terceiro ano consecutivo.
A elite do golfe amador será reconhecida, certamente, mas pela preocupação
com a equidade, com as classificações sendo sorteadas, permitindo, assim,
oferecer ao longo de toda a estação o famoso sésamo:
“Race to Saint-Tropez”
… aos jogadores e jogadoras de todos os níveis. As mulheres terão sempre um
tratamento especial, e serão recebidas generosamente em todas as nossas
competições.
Com efeito, pelo segundo ano consecutivo, um presente de boas-vindas será
oferecido a todas elas, pelo nosso fiel parceiro Cinq Mondes, presente também
no Spa do Château Messardière, hotel cinco estrelas de Saint-Tropez.
Como no ano passado, 6 wild cards serão oferecidos na final aos vencedores da
classificação bruta de todas as séries misturadas, com um duplo desafio
“Messardiere & Decayeux Golfe”, para participar de uma final, no sábado, 15
de outubro, e naturalmente aproveitar as comemorações e uma hospedagem
VIP (com a pessoa de sua escolha), no magnífico Château de la Messardière,
principal patrocinador do evento.
Esse gran finale tão cobiçado em Saint-Tropez receberá, como no ano passado,
os melhores jogadores do circuito parceiro “Decayeux Golf Cup” programado
para mais de cinquenta campos de golfe, a maioria na França, mas com
algumas etapas na Suíça e na Alemanha.
Após a Final, a tradicional prova de finais promete belas surpresas aos nossos
vencedores, com uma confrontação original, incluindo a participação de
jogadores profissionais, como Mélodie Bourdy e Romano Béchu em 2015. O
título detido pelo TEAM MESSARDIERE estará, portanto, em jogo, muito
certamente com novos vencedores.
Alexandre Durand-Viel, Diretor Geral, e toda sua equipe receberá todos os
vencedores desta temporada de 2016, na noite de encerramento, na sextafeira, 14 de outubro, no magnífico Château de la Messardière, suntuoso Hotel
& Spa 5 estrelas em Saint-Tropez, que dá nome ao circuito.

O Domaine Bertaud Belieu entregará mais uma vez os prêmios do circuito de
“Messardiere Golf Cup, Race to Saint-Tropez”, e fará também os cocktails de
entrega dos prêmios, em todas as etapas, de abril a outubro e até a final,
sobretudo na tradicional noite de encerramento da temporada no Château de
la Messardière.

O World Corporate Golf Challenge
As diferentes etapas do Circuito de “MESSARDIERE GOLF CUP, Race to SaintTropez” são não somente objeto de uma Classificação Geral, mas também de
uma Classificação Corporate específica (sobretudo no campo de golfe do
Prieuré e nos campos de golfe do Grupo Barrière) que se considera na corrida
ao título de “World Corporate Golfe Challenge da França”, a título exclusivo
para todas as Empresas Francesas. A este respeito, 4 Competições AmadorasProfissionais foram integradas oficialmente ao calendário 2016. Sem dúvida
será uma destas provas que classificará uma equipe da França WCGC para
participar de 21 a 26 de junho próximo da 23ª Final do World Corporate Golf
Challenge, em Cascais, Portugal, no magnífico percurso “Oitavos Dunes”.
Fases Finais: lugares de expressão
Dois campos de golfe do Var, o campo de golfe de Saint-Endréol e o de SainteMaxime receberão os participantes das fases finais desta quarta edição do
MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez 2016, respectivamente na sextafeira, dia 14, e sábado, dia 15 de outubro.
Estes dois percursos oferecem condições de jogo espetaculares, com um relevo
muito marcado (no interior, no caso do primeiro, e no litoral, no caso do
segundo).
Campo de golfe de Saint-Endréol

Aberto em 1992, este percurso de 6169 metros, com diversas facetas, se
harmoniza com as formas caprichosas do terreno. Dominado pelo imponente
rochedo de Roquebrune, que resplandece ao pôr do sol, pelo rio e pelas águas
que se sucedem em meio a centenários pinheiros. Destes 18 buracos com a
assinatura de Michel Gayon, onde cada fairway tem uma personalidade que lhe
é própria, é sobretudo necessária a atenção ao buraco N° 13, fantástico e
impressionante mergulho em um green colocado sobre a água que se deixa, no
entanto, conquistar por jogadores de todos os níveis.

Campo de golfe de Sainte-Maxime
Nas alturas de Saint-Tropez, no meio do Var, o campo de golfe de SainteMaxime oferece uma vista excepcional do Mar Mediterrâneo e do Maciço des
Maures. Em um terreno escarpado, estes 18 buracos Par 72 de 6.023 metros
oferecem um desafio de golfe equilibrado, onde todos os estilos podem se
expressar. Os fairways estreitos e torcidos convidam à prudência, sobretudo no
momento do drive, quando será necessário desconfiar de algumas tendências
enganosas. Mais clemente, a volta permite respirar um pouco e dar suas
tacadas.

Cartaz oficial
Criação Charlotte Galloux

O Château de la Messardière, no topo da colina, como uma jóia no coração da
cidade de Saint-Tropez. Hotel de luxo com distinção de "Palace" desde junho
de 2012, compreende 57 suítes e 60 quartos, cada um dispondo de um terraço
ou um jardim privativo para que os hóspedes desfrutem das sublimes vistas.
Château de la Messardière
2, Route de Tahiti - 83990 Saint-Tropez - França
Fone: (33) 04 94 56 76 00 - www.messardiere.com
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