
 

 

CAMPIONAT DEL CLUB SÈNIOR INDIVIDUAL 2019 

 
Reglament  

  
Lloc i data 
Es jugarà al camp de golf del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina d’Aro, Girona, el 2 de març de 2019.  
 
Participants 
Social i reservat als Socis Sènior del Club de Golf Costa Brava, jugadors aficionats que estiguin en possessió de 
la corresponent Llicència en vigor de la RFEG. 
 
Modalitat i Formula de Joc 
Senyors: Classificatori: 18 forats Stroke Play Scratx – Es classificaran els 15 millors més el campió vigent. 
 Eliminatòries: 18 forats Matx Play Scratx 
 Final: 18 forats Matx Play Scratx 
 
Senyores: Classificatori: 18 forats Stroke Play Scratx  
 
Handicap 
Màxim: senyos 26,4 i senyores 36,0.  
 
Barres de sortida i Recorregut 
Grogues per a Senyors i vermelles per a Senyores. 
Recorregut verd per a totes les voltes.   
El Comitè de Competició podrà modificar el recorregut si les circumstàncies ho requereixen. 
 
Horari de Sortides  
2 de març volta classificatòria: per estricte ordre de hcp, intercalant grups de senyores i de senyors. 
 
Eliminatòries: Els jugadors classificats hauran d’eliminar-se no més tard de les següents dates: 

 Octaus:  14 d’abril 

 Quarts:  5 de maig 

 Semifinal:  9 de juny 

 Final:  28 de juliol 
 
En cas contrari, es consideraran com a no presentats ambdós jugadors. 
 
Els partits d’eliminatòries podran avançar-se (en cap cas endarrerir-se), sempre de mutu acord i comunicant 
ambdós jugadors al CC la data que jugaran. Si no hi ha acord, l’eliminatòria es jugarà en la data límit establerta. 
Si es juga fora de les dates indicades, el Club només pot garantir prioritat dins el camp quan juguin a 
primera hora del matí. 
Qualsevol incidència haurà de ser notificada al Comitè de Competició. 
 
Inscripcions 
Es tancaran dos dies abans de la competició a les 16:30 hores. 
Els drets d’inscripció seran: 
Euros: 10,00  
Per als anys successius regiran els fixats pel Club. 
En cas de sobrepassar el límit d’inscrits, es farà tall per handicap. 



 

Premis 
Senyors: Campió i Sots-campió 
Senyores: Campiona y Sots-campiona 
El lliurament de premis es farà amb el repartiment general. 
  
Regles i Desempats 
S’aplicaran les Regles de Golf fixades per la RFEG y les locals del Club de Golf Costa Brava juntament amb les 
Regles locals permanents de la FCG. 
Desempats Matx Play Scratx 

Tots els empats hauran de ser resolts immediatament després d’acabar-se els forats 

 establerts. Si a les eliminatòries, en acabar el darrer forat hi hagués empat, els jugadors 

 hauran de continuar jugant, començant pel primer forat jugat del recorregut, fins que  un 

d’ells guanyi un forat per declarar-se guanyador (Llibre verd Capítol II punt 6.10) 

 
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 sortida, hauran d’abonar 
l’import de la inscripció. Fins que no facin efectiu aquest import no podrà 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 a l’Ordre de Mèrit. 
 
 
 

 
El Comitè de Competició 


