
 
 

 
DIMARTS DEL SÈNIOR 

 
Reglament de la Prova 

 
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: 
 

- 8 de gener de 2013 
- 5 de febrer de 2013 
- 5 de març de 2013 
- 2 d´abril de 2012 
- 7 de maig de 2013 
- 4 de juny de 2013 
- 2 de juliol de 2013 
- 3 de setembre de 2013 
- 1 d´octubre de 2013 
- 5 de novembre de 2013 
- 3 de desembre de 2013 
 

Participants 
Obert als jugadors Seniors (Senyors: 55 a més anys i Senyores: 50 o més anys) en possessió de la 
corresponent Llicencia en vigor de la Reial Federació Espanyola de Golf. 
 
Modalitat i Fórmula de Joc 
Es jugaran 18 Forats Stableford Hcp. 
 
Handicap 
Hcp. Màxim 36,4 
 
Barres de Sortida 
Grogues per Senyors i Vermelles per Senyores 
 
Horari de Sortides 
L´ horari de sortida es farà a criteri del Comitè de Competició. 
 
Inscripcions 
Es tancaràn 2 dies abans de la prova a les 18:30 hores. 
Els drets d´Inscripció seran de Euros: 10,00 per Jugador Soci/Abonat. No Socis Euros: 34,00. Quan 
el dimarts sigui Festiu o Temporada Alta es cobrarà una inscripció de Euros: 50,00. Pels anys 
successius regiran els fixats pel Club 
 
Premis 
Guanyador Hcp. Inferior (0-18,4) 
Guanyador Hcp. Superior (18,5-36,4) 
Guanyador Cat. Unica Hcp. 
 
Les categories són vàlides amb una participació mínima de 8 jugadors en cat. masculina, i 4 en 
categoria femenina. 
 
L’entrega de premis de cada prova es farà el següent dimarts en què es realitzi la mateixa prova. 
 
Regles i Desempats 
S’aplicaran les Regles de Golf fixades per la Reial Federació Espanyola de Golf i les locals del Club de 
Golf Costa Brava. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
S’efectuaran els desempats segons les Regles de Golf fixades per la Reial Federació Espanyola de 
Golf . 
 
L´Starter i el Marshall formen part del Comitè de la Prova. 
 
Els jugadors que sense previ avís o sense cap justificant no es presentin a l´ hora de sortida, hauran 
d´ abonar l´ import de l’ inscripció. 
 
El Comitè de Competició d´ aquest Club es reserva el dret de modificar el present Reglament si ho 
considera oportú. 

 
 

El Comitè de Competició.
 


