CAMPIONAT DOBLE DEL CLUB 2018
Reglament
Lloc i data
Es jugarà en el camp de golf del Club de Golf Costa Brava, Sta. Cristina d’Aro, Girona, el 17 i 18 de febrer de 2018.
Participants
Social: Reservat als Socis del CGCB, jugadors aficionats que estiguin en posessió de la correspondent Llicència en
vigor de la RFEG.
En cas de sobrepasar el límit d’inscrits es tallarà per la suma dels hcps de la parella.
Modalitat i Fórmula de Joc
18 forats Greensome Scratx i 18 Fourball Scratx en categories masculina i femenina.
Handicap
Màxim 26,4 per Homes i 36,0 per a Senyores.
Barres de Sortida i Recorregut
Blanques per a Homes i blaves per a Senyores
Es jugarà en el recorregut Vermell dissabte i el Verd diumenge.
El Comitè de Competició podrà modificar el recorregut si les circumstàncies ho requeireixen..
Horari de Sortida
L’horari de sortides es farà per ordre estricte de Hcp de la parella (intercalats senyors i senyores) sortint primer els
hcps més baixos. El segon dia es ferà per ordre de classifació inversa.
Inscripcions
Es tancaran dos dies abans de la competició a les 16:30 hores.
Els drets d’inscripció seran:
Euros: 20,00
Per els anys successius regiran els establerts pel Club.
Premis
Parella Campiona masculina
Parella Campiona femenina
Parella Subcampions
Parella Subcampiones
Parella Guanyadora Hcp categoria única
Per aquest ordre i no acumulables.
El repartiment de premis es fera amb el repartiment general.
Regles i Desempats
S’aplicaran les regles de Golf establertes per la RFEG i les locals del Club de Golf Costa Brava juntament amb les
Regles locals permanents de la FCG.

Els desempats per el títol de Campions, es resoldrà a mort sobtada; les parelles hauran de seguir jugant
immediatament després de finalitzar els forats establerts, començant per el primer forat jugat del recorregut i sota
la mateixa modalitat jugada a la última volta, fins que una d’elles guanyi un forat.
Per la resta, es resoldrà segons les Regles de Golf establertes 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 a jugadors majors de 60 anys (o que els compleixin l’any en curs).
-Els jugadors que sense previ avís o sense justificació no es presentin a la hora de sortida, hauran d’abonar l’import
de la inscripció. Fins que no facin efectiu aquest import no podran inscriure’s a cap altra competició d’aquest club.
-El Comitè de Competició d’aquest Club es reserva el dret de modificar el present Reglament si ho considera oportú.
NOTA: Prova NO puntuable per l’Orde de Mèrit.

El Comitè de Competició

