
 
 

 
 

TROFEU BENEFIC FUNDACIÓ SALUT I SOCIETAT 

 
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, 27 de 
juliol de 2013 
 
Participants 
Obert: Reservat als jugadors en possessió de la corresponent Llicencia Federativa en vigor de la 
Reial Federació Espanyola de golf. En cas de sobrepassar el limit d´inscrits, es donarà 
preferència al Soci/abonat. 
 
Modalitat i Fórmula de Joc  

Equips de 4 jugadors. 
Es jugaran 18 Forats Scramble Texas amb 4 pals (inclòs el putt) cada jugador i no intercanviables 
entre ells. 
Reglamento “Scramble Texas” 
A cada forat surten els 4 jugadors i s’escull una sortida, a partir del 2º cop i fins acabar el forat, 
juguen tots menys el propietari de la bola escollida a cada cop, col·locant la bola en el punt més 
proper d´on reposava la mateixa, fins i tot en cas que no estigui al carrer. En el Green es 
marcarà la bola original i es jugarà des d´ aquest punt. 
S’ha d’escollir 3 sortides obligades de cada jugador anotant a cada forat de qui ha estat la 
escollida. La resta de sortides són lliures. 
 
Handicap 
El Hcp. Màxim per Senyors i Senyores 36,0. 
Hcp de joc– 10%  de la suma del handicaps de joc (amb slope) del components de l´ equip 
mantenint  les dècimes resultants. 
 
Barres de Sortida 
Grogues per Senyors i Vermelles per Senyores. 
Es jugarà el recorregut Vermell. 
El Comitè de Competició podrà modificar el recorregut si les circumstàncies ho requereixen. 
 
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: 25,00 per Jugador Soci i abonat. Els Convidats de Soci 
pagaran a més el Green Fee corresponent. Pels anys successius regiran els fixats pel Club. 
 



 
 
 
 
Premis 
Equip Guanyador Hcp. 
Equip 2on Classificat Hcp. 
Equip 3er Classificat Hcp. 
 
El Repartiment de Premis es realitzarà el mateix dia. 
 
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 junt amb les Regles Locals permanents de la Federació Catalana de 
Golf. 
 
S’efectuaran els desempats segons les Regles de Golf fixades per la Reial Federació Espanyola 
de Golf . 
 
Comitè de la Prova 
Dos membres del Comitè de Competició a més de l´Starter o el Marshall. 
 
 

***** 
 
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. Així mateix, fins que no facin efectiu el import de 
d’inscripció, no es podran inscriure a cap prova. 
 
El Comitè de Competició d’aquest Club es reserva el dret de modificar el present Reglament si 
ho considera oportú. 
 

 
 

  EL COMITÈ DE COMPETICIÓ. 
 


