
 

 

DIMARTS DEL SENIOR STABLEBORD 

 
Reglament  

   
 
Lloc i data 
Es jugarà en el camp de golf del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina d’Aro, Girona, a les següents dates: 
  

- 12 de gener 2016 
- 2 de febrer de 2016 
- 1 de març de 2016 
- 5 d’abril de 2016 
- 3 de maig de 2016  
- 21 de juny de 2016 
- 5 de juliol de 2016 
- 6 de setembre de 2016 
- 4 d’octubre de 2016 
- 8 de novembre de 2016 
- 13 de desembre de 2016 

 
Participants 
 
Obert, i reservat a jugadors Sènior que estiguin en possessió de la corresponent Llicència en vigor de la Reial 
Federació Espanyola de Golf. 
En cas de sobrepassar el límit d’inscrits, es donarà preferència al Soci/Abonat del CGCB. 
En cas de no arribar a un mínim de 12 inscrits, es suspendrà la prova.  
 
 
Modalitat i Formula de Joc 
18 forats Stableford Hcp individual. 
 
Handicap 
Máximo: 36,0. 
 
Barres de sortida i Recorregut 
Grogues per a senyors i vermelles per a  senyores.  
Es jugarà el recorregut Verd.  
El Comitè de Competició podra modificar les barres de sortida i/o el recorrregut si ho considera oportú. 
 
Horari de Sortides 
L’horari de sortides es fera a criteri del Comitè de Competició.  
 
Inscripcions 
Es tancaran dos dies abans de la competició a les 16:30 hores. 
Els drets d’ inscripció seran: 
Soci/abonat  Euros: 10,00 
No soci               Euros:  35,00  
 
Per als anys successius regiran els fixats per el Club. 



 

 
 
Premis 
Guanyador Handicap inferior (fins hcp 14,4) 
Guanyador Handicap inferior (fins hcp 14,4) 
Guanyador Handicap superior (des de hcp 14,5 a 36,0) 
Guanyadora Categoria única 
 
Categoria masculina: s’entregarà sempre i quant hi hagi un mínim de 8 jugadors. En cas de no cobrir-se el mínim, es 
fera una única categoria.   
 
Categoria femenina: s’entregarà sempre i quant hi hagi un mínim de 8 jugadors,  en cas de no cobrir-se el mínim, 
s’ajuntaran amb la categoria masculina corresponent segons hcp. 
 
El repartiment de premis es fera el primer dimarts de mes, següent a la data en què es jugui el torneig. 
 
  
Regles i Desempats 
S’aplicaran les Regles de Golf fixades per la RFEG i les locals del Club de Golf Costa Brava juntament amb les 
Regles locals permanents de la FCG. 
Els desempats es resoldran segons les Regles de Golf Fixades per la RFEG. 
 
Comitè de la Prova 
Dos membres del Comitè de Competició a més del Starter o el Marshall. 
 

*********** 
 
-Estan autoritzats els vehicles motoritzats. 
 
-Els jugadors que sense previ avís o sense justificació no es presentin a l’hora de la sortida, hauran d’abonar l’import 
de la inscripció. Fins que no s’hagi fet efectiu aquest import no podran inscriure’s a cap altre competició d’aquest 
club.  
- El Comitè de Competició d’aquest Club es reserva el dret de modificar el present Reglament si així ho considera 
oportú.  
 
NOTA: Prova  NO puntuable per l’Orde de Mèrit. 

 
El Comitè de Competició 

 
 
 

 
 
 


