Calendari:
Data
12, 13 i 14 de gener
26, 27 i 28 de gener
23, 24 i 25 de febrer
16, 17 i 18 de març
13, 14 i 15 d’abril
4, 5 i 6 de maig
25, 26 i 27 de maig
15, 16 i 17 de juny
6, 7 i 8 de juliol
14, 15 i 16 de setembre
5, 6 i 7 d’octubre
26, 27 i 28 d’octubre
2 de desembre (FINAL)

Camp
Empordà Forest
Costa Daurada
Golf d’Aro
Torremirona
Sant Vicenç
Golf La Roca
Golf de Barcelona
Vallromanes
Empordà Links
Platja de Pals
C.G. Costa Brava
Peralada
PGA Catalunya

Telèfon
972 76 04
977 65 33
972 81 67
972 55 37
93 791 51
93 844 48
93 772 88
93 572 90
972 76 04
972 66 77
972 83 71
972 53 82
972 47 25

50
61
27
37
11
86
00
64
50
39
50
87
77

Sistema de competició:

El circuit consta de dotze proves amb el sistema de puntuació Individual Stableford.
Categories:
 Handicap inferior: fins a 11,4
 Handicap mig: d’11,5 a 18,4
 Handicap superior: a partir de 18,5
 Scratx
 Categoria extra:
o Dames
o Júniors (fins 21 anys)
o Sèniors (més 50 anys)
o Novells (handicap superior a 26,4)
 Fidelitat
Per a la classificació final de cada categoria comptaran els nou millors resultats, excepte la
classificació Fidelitat on comptaran tots dotze. Els horaris de les darreres proves del circuit
es faran procurant que els millors classificats de cada categoria juguin entre ells.
Com a regla local a totes les proves del CiCaGolf Individual, es permet utilitzar aparells de
medició de distància. Es col·loca bola en el carrer en totes les proves del circuit. Les regles
locals seran les permanents de la Federació Catalana de Golf.

Inscripcions:

Fins a les 20 hores del dijous abans de cada prova, trucant al camp o bé a la pàgina
www.cicagolf.com.
Els preus són de 60€ divendres i de 65€ dissabte o diumenge. En alguns camps (Costa
Daurada, La Roca, Barcelona, Vallromanes, Platja de Pals i Costa Brava) el preu
d'inscripció s'incrementarà 5 €.
En algunes proves s'establirà una tarifa anomenada Plus 11, que consistirà en un
important descompte en el preu de la inscripció pels jugadors que surten dissabte a partir
de les 11 del matí (o similar, segons els camp). Aquest descompte serà per regla general
de 10€.
Els jugadors inscrits a les proves CiCaGolf, autoritzen la publicació de fotos a la web del
circuit o altres mitjans que CiCaGolf consideri adequats, sempre amb fins purament
comercials i/o de difusió.

Premis a cada camp:

Els guanyadors handicap de cada camp seran invitats al Màsters CiCaGolf 2018 que es
disputarà a PGA (Stadium) el dissabte 24 de novembre.
A més, a cada camp es donaran premis a cada forat, que seran:
 Premi de drive més llarg (masculí i femení) en un forat determinat. Aquests
guanyadors obtindran 12 Punts CiCa.
 Premis d'aproximació a tots els pars 3 a cada camp. Aquests guanyadors
obtindran 12 Punts CiCa, excepte el guanyador d'un dels pars 3 determinat
prèviament que guanyarà un obsequi exclusiu de Fustech.
 Premi pel guanyador del concurs de Putt. Aquests guanyadors obtindran 12
punts CiCa. En cas d'empat, els punts es repartiran entre tots els guanyadors,
amb una puntuació mínima de 2 punts.
 Premis al millor resultat brut en els restants forats del camp, tant individual
com de parelles. Aquests guanyadors obtindran 16 Punts CiCa. A cada camp, si
un jugador o parella obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi
en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al
segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un
forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. En el cas dels guanyadors de
parelles, els punts es repartiran 50% per a cada jugador.
 A més, tots els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
o 2 punts per cada Birdie aconseguit
o 8 punts per cada Eagle aconseguit
o 32 punts: per fer un Hole in One o un Albatros
Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts Cica necessaris per a guanyar-los. Els
jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans
del 1 de desembre. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.
Hi ha un premi especial del primer Hole in One aconseguit durant el 2018 consistent en
un carro de golf elèctric CarryGolf.

Premis finals del circuit:

8 estades de quatre dies en un resort de fora de Catalunya per disputar la Ryder
CiCaGolf. Aquestes estades seran pels guanyadors de la classificació final Handicap de
cada categoria (3 guanyadors), el guanyador de la classificació Scratx, els dos primers de
la classificació Fidelitat, el guanyador de la categoria Extra i pel guanyador Handicap de
la Final CiCaGolf.
8 espatlles Reserva Batallé. Aquestes espatlles seran pels segons de cada categoria
Handicap (3 jugadors), pel segon classificat Scratx i pels guanyadors de les
classificacions Dames, Júnior, Sènior i Novell.

Guanyadors múltiples en el CiCaGolf Individual:



A efectes de guanyadors múltiples en diferents categories, l'ordre d'elecció serà la
dels millors classificats de les classificacions: Handicap (les tres categories),
després Extra, Scratx, Fidelitat, Dames, Júnior, Sènior i Novell.
Si un dels guanyadors de la Final CiCaGolf ja tenia el premi d'una espatlla com a
guanyador d'una altra classificació, el premi de l'espatlla passarà al següent
classificat d'aquella classificació.

Desempats en el CiCaGolf Individual:



En cas d’empat final en la classificació d’una prova, guanyarà el jugador amb
handicap més baix.
En cas d’empat final en qualsevol classificació final, guanyarà el jugador amb
handicap més baix (més alt per a la classificació scratx). Per establir el handicap
del jugador, s’agafarà el handicap de la primera prova disputada pel jugador.

Màsters CiCaGolf:

Els guanyadors de cada camp (tant individual com parelles) seran invitats al Màsters
CiCaGolf 2018 que es disputarà a PGA (Stadium) el dissabte 24 de novembre, on
farem una Ryder "Individual vs Parelles". L'equip perdedor paga l'aperitiu.

Final CiCaGolf:

El diumenge 2 de desembre es disputarà a PGA Catalunya la Final CiCaGolf. La
participació a aquesta prova estarà limitada als jugadors classificats (amb l'excepció
d'alguns compromisos de l'organització). Els guanyadors Handicap obtindran una estada
de quatre dies en un resort de fora de Catalunya per disputar la Ryder CiCaGolf.
Estaran classificats tots els jugadors que han disputat un mínim de 11 proves del circuit,
sumant el CiCaGolf i el CiCaEstiu.
Els jugadors classificats per a la Final CiCaGolf podran jugar-la en Individual o en
Parelles independentment de la modalitat jugada durant el circuit. Es permetrà que
juguin parelles amb un sol jugador classificat per a la Final sempre que aquestes siguin
habituals. En cas de guanyar una d'aquestes parelles, el premi del jugador no classificat
passarà a la següent parella classificada (mitja estada per cadascú). Si aquesta parella
també fos una d'aquestes, l'estada serà pel jugador classificat.

MiniRyders CiCaGolf:

Al llarg de l'any es disputaran diverses MiniRyders d'un dia. Aquestes MiniRyders
enfrontaran equips de CiCaGolf entre ells o bé equips CiCaGolf contra equips d’altres
circuits. Els jugadors seran escollits en funció de la seva classificació en aquell moment
de la temporada, tot i que podrà haver-hi jugadors invitats per l’organització
(patrocinadors, ...). Hi haurà partits Matx Play Individual i partits Matx Play Fourball
Parelles. Un jugador de l'equip actuarà de capità i serà el responsable de decidir la
modalitat de joc dels jugadors del seu equip. Tots els partits seran a 18 forats. Pel
resultat final de cada MiniRyder, les victòries a individual comptabilitzen 1 punt (mig per
cadascú en cas d'empat) i les victòries a parelles comptabilitzen 2 punts (1 punt per a
cadascú en cas d'empat). Al finalitzar la Ryder l'equip perdedor pagarà el dinar a l'equip
guanyador.

Concurs de Putts:

Es farà un Concurs de Putts o de Joc Curt en el putting green de cada camp. El
guanyador de cada camp obtindrà 12 Punts CiCa. En cas d'empat els punts es
repartiran entre tots els guanyadors, amb una puntuació mínima de 2 punts.

