
 

15è CIRCUIT AMICS DEL GOLF 

REGLAMENT – (provisional ) 2013 
 

Aquest circuit és per jugadors amb handicap i llicència federativa actualitzada. 
Reglament: de la R. F. E. de Golf i les Regles locals dels camps de la competició. 
 
COMITÈ DEL CIRCUIT 
  
El Comitè del Circuit, estarà format per una persona que designi el camp i dues més que 
designarà l’organització. 
S’han d'establir les regles de la R.F.E. de Golf i les locals de cada camp. Els dubtes s’hauran 
de consultar i contrastar amb el Comitè del Circuit. 

MODALITAT i HANDICAP 

Stableford Handicap Individual. 
El Handicap de joc estarà limitat a 26,4 a la categoria masculina i no estarà limitat en 
categoria la femenina.  
Les senyores sortiran de vermelles i el homes de grogues. 

INSCRIPCIONS 

El preu base pel 2013 serà de 55 €. 
Ara bé, com que cada camp fa condicions totalment diferents, l’organització marcarà 
el preu sobre la marxa. 
Els participants, que disposin de la Targeta Club Premium de Gambito Golf del 2013, 
gaudiran d’un descompte de 3€ a cada camp aquesta temporada. 
 
CATEGORIES   HANDICAP  INDISTINT 
 
1ª Cat.: fins  a 18,4     
2ª Cat.: de 18,5 fins a partir de  36,4. El hcp. de joc estarà limitat a 26,4  
 
1ª  FASE 
  
El 15è Circuit Amics del Golf, constarà de 24 proves individuals, dividides en 3 grups: VERD , 
GROC i BLAU de 8 proves cadascun. 
 
A part hi hauran 3 proves extres per grup (Montecastillo, Arcos de la Frontera i Llavaneras), 
de les quals 2 podran ser puntuables per cada grup. 

 
Dels  tres circuits, VERD, GROC i BLAU ,amb un màxim de 10 proves puntuables,  
puntuaran els 6 millors resultats. 
Amb 5 proves disputades o menys , no es podrà optar a jugar PLAY OFF 

  

PREMIS i OBSEQUIS PER  CAMP 
 
Pars 3: obsequi a tots els pars 3 de cada camp. 
 
Sorteig de regals a cada camp a meitat de recorregut. 

  
Avituallament 

 
Es servirà a la carpa del Circuit a meitat de recorregut. 
 



CLASSIFICACIÓ  GENERAL 

Per tal d’optar a la general dels Circuits es tindran en compte els 6 millors resultats dels 10 
puntuables possibles.  

En cas d’empat es tindrà en compte el 7è millor resultat. 

Amb 5 proves o menys no es podrà jugar la Final del 15è Amics del Golf. 

PLAY OFF - FI�AL 

Els 6 millors classificats de cada categoria dels 3 circuits jugaran entre ells, en un 
camp a escollir, una final a 2 jornades i amb una data a determinar, la final del 15è 
circuit, on es decidiran els guanyadors de la temporada. 
  
  
BONUS PER A LA FINAL 
  
2 primers de cada categoria   : 12 punts de extres el primer dia 
2 segons de cada categoria    :   9 punts de extres el primer dia 
2 tercers de cada categoria    :   6 punts de extres el primer dia 
2 quarts de cada categoria     :   4 punts de extres el primer dia 
  2 cinquè de cada categoria     :   2 punt extra el primer dia. 
2 sisè de cada categoria         :   1 punt extra el primer dia. 

PREMIS FINAL CIRCUIT 

1r. classificat de cada  categoria    : Jugar gratuïtament el Circuit 2014.(Individual). 

2ns. classificats de cada categoria  : Jugar ½ Circuit del 2014 sense càrrec.(Individual). 

3rs. classificat de cada categoria    : Cap de setmana dues persones. 
  
 PREMIS ESPECIALS 
  
Jugadors entre 20 i 24 proves del 15è Amics del Golf jugades: 
  
2 jornades els dies de la final entre tots ells i el que guanyi tindrà tot el 16è Amics Golf 
gratuït. 
  
Jugadors entre 16 i 19 proves del 14è Amics del Golf jugades: 
  
2 jornades els dies de la final entre tots ells i el que guanyi tindrà tot el 16è Amics Golf gratuït 
 
Els premis NO seran acumulables. 
  
REPARTIMENT DE PREMIS 
  
El mateix dia de la Final un cop finalitzi el 15è Amics del Golf 
  
  
INFORMACIÓ DEL CIRCUIT 
  
Web a : www.golfigolf.com     -    Email: info@golfigolf.com 

 


