
 
 
 
 
 

Calendari:  
Data Camp Telèfon 

18, 19 i 20 de gener Empordà Links 972 76 04 50 

1, 2 i 3 de febrer PGA Stadium 972 47 25 77 

1, 2 i 3 de març Vilalba 93 844 48 86 

5, 6 i 7 d'abril Golf Sant Joan 93 675 30 50 

3, 4 i 5 de maig Golf de Barcelona 93 772 88 00 

31 de maig, 1 i 2 de juny Torremirona 972 55 37 37 

21, 22 i 23 de juny PGA Tour 972 47 25 77 

12, 13 i 14 de juliol Llavaneras 93 792 60 50 

6, 7 i 8 de setembre R.C.G. El Prat 93 728 10 00 

4, 5 i 6 d'octubre Sant Vicenç 93 791 51 11 

1, 2 i 3 de novembre C.G. Costa Brava 972 83 71 50 

22, 23 i 24 de novembre Platja de Pals 972 66 77 39 

 
 

Sistema de competició: 
El circuit consta de dotze proves amb el sistema de puntuació Individual Stableford. 
Categories: 

 Handicap inferior: fins a 11,4 
 Handicap mig: d’11,5 a 18,4 
 Handicap superior: a partir de 18,5 
 Scratx 
 Dames 
 Júniors (fins a 21 anys) 
 Sèniors (a partir de 50 anys les Sres. i de 55 els Srs.) 
 Novells (handicap superior a 26,4) 
 Fidelitat 

 
Per la classificació final de cada categoria comptaran els nou millors resultats, tret de la 
classificació “fidelitat” on comptaran els dotze resultats. 
 
Com a regla local a totes les proves del CiCaGolf Individual, es permet utilitzar aparells de medició de 
distancia. Es col·loca bola en el carrer en totes les proves del circuit. Les regles locals seran les 
permanents de la Federació Catalana de Golf.   
 
 

Inscripcions: 
Fins a les 20 hores del dijous abans de cada prova, bé trucant al camp o bé a la pàgina 
www.cicagolf.com. Els preus són: 
 
Divendres: 55 €       Dissabte o diumenge: 60 € 
 
En la prova del Golf Sant Vicenç, el preu d'inscripció inclou el buggie per cada dos 
jugadors. 
 
La prova de Golf Sant Joan tindrà un preu de 45€ divendres i 55€ cap de setmana. 
 
Les proves del PGA Golf de Catalunya, Golf de Barcelona, R.C.G. El Prat, Llavaneras i Golf 
Costa Brava tindran un increment de 5€.  
 

http://www.cicagolf.com/


Premis a cada camp: 
Premi de 2GF per jugar a PGA Golf de Catalunya pel guanyador handicap de cada 
camp. 
 
Premis als 18 forats de cada camp,  

 premis d'aproximació a tots els pars 3 a cada camp.  
 premi de drive més llarg (masculí i femení) a cada camp.  
 premis al millor resultat brut a la resta dels forats a cada camp. 

 
Aquests premis seran: un GPS SkyCaddie®, una tablet BQ Maxwell IPS 7" amb 
Android 4.0 i 8GB de memòria, un llibre digital Trekstor e-Reader 3.0, una 
ampolla de Xampany francès Moët & Chandon, una caixa boles Titleist NXT Tour, una 
bossa de golf Agile, un canvi de grip per a tots els pals, un val per 2 Green-fees  per PGA 
Golf de Catalunya, un val per 2 Green-fees de Golf de Barcelona, un polo Golf de 
Barcelona, una estada cap de setmana Hotel Montecarlo, un val 50€ Mundo Golf, un val 
50€ J. Solà, un val 50€ Legacy, un val 50€ Max Moda, una participació a la "IV Trobada 
CiCaGolf" i d'altres premis segons cada camp. Aquests premis s'hauran de recollir, com a 
màxim, a la prova següent a la que s'ha guanyat el premi. 
 
 

Premis finals dels circuit: 
6 estades de quatre dies en un resort de fora de Catalunya per disputar la Ryder 

Cup CiCaGolf. Aquestes estades seran pels guanyadors de la classificació final 
i de la classificació “fidelitat” de cada categoria. 
 
5 espatlles ibèriques de pota negra. Aquestes espatlles seran pels guanyadors de la 
classificació final scratx, dames, júnior, sènior i novell.   
 
 

Guanyadors múltiples en el CiCaGolf Individual: 
 Si el primer classificat “fidelitat” es trobés entre els guanyadors de les 

classificacions handicap, l'estada de golf la guanyarà el següent classificat 
“fidelitat” i així successivament. 

 Si els  guanyadors de les classificacions Scratx, Dames, Júnior, Sènior i Novell es 
trobessin entre els guanyadors de l'estada de golf, el premi serà pel segon 
classificat d’aquella classificació i així successivament.  

 
 

Desempats en el CiCaGolf Individual: 
 En cas d’empat final en la classificació d’una prova, guanyarà el jugador amb 

handicap més baix. 
 En cas d’empat final en qualsevol classificació final, guanyarà el jugador amb 

handicap més baix (més alt per la classificació scratx). Per establir el handicap del 
jugador, s’agafarà el handicap de la primera prova disputada pel jugador. 
 
 

Guanyadors múltiples dels premis especials: 
 A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, només 

guanyarà premi en el primer forat que l'hagi obtingut, passant al segon classificat 
el premi del següent forat, i així successivament. 

  En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap 
més alt.  
 



Ryder ACGolf: 
Al llarg de l'any es disputaran al menys dues Ryders entre els equips del CiCaGolf 
Individual i del CiCaGolf Parelles. Cada equip estarà format per 12 jugadors. Els 
jugadors classificats per a cada equip seran: 

 Per l’equip CiCaGolf Individual: Els 3 primers jugadors classificats de cada 
categoria handicap individual fins el moment més 3 jugadors invitats per la 
organització. 

 Per l’equip CiCaGolf Parelles: Les 5 primeres parelles classificades fins el moment 
més una parella invitada per l’organització. 

 
 

Forat 19: 
A cada camp, els jugadors podran gaudir d'un zona Forat 19 amb: 

 Copa de cava i aperitiu 
 Welcome pack per a tots els jugadors 
 Recollida de targetes 
 Concurs de putts i altres jocs 

 
 

Concurs de Putts: 
En tots els camps es farà un Concurs de Putts amb un circuit de nou forats en el 
putting green del camp. En alguns camps aquest concurs serà substituït per un Concurs 
de Joc Curt. El guanyador (i empatats) de cada camp es classificarà per a la "IV 
Trobada CiCaGolf". 
 
 

IV Trobada CiCaGolf: 
Els guanyadors de drive més llarg de cada camp, tant masculí com femení, i els 
guanyadors cada concurs de putts o de joc curt, seran invitats a la IV Trobada 
CiCaGolf, on farem un concurs de drive per trobar el millor picador del circuit i un 
concurs de putts per trobar el millor patejador. Després farem un torneig de golf, un 
complet aperitiu i el lliurament de premis i sorteig final de la Trobada.  
 
 

Rànquing CiCaGolf: 
Hi haurà una classificació paral·lela al llarg de l'any anomenada Rànquing CiCaGolf. Els 
jugadors podran fer punts a la classificació de diferents maneres: 

 3 punts per a cada participació a una prova CiCaGolf 2013 
 6 punts si fa més de 35 punts en individual i 39 en parelles 
 1 punt per a cada participació en el concurs de putts o de joc curt 
 3 punts si fa menys de 18 putts en el concurs de putt o de joc curt 
 1 punt per a cada participació en el concurs "Què saps de golf?" 
 3 punts per a cada encert del concurs "Què saps de golf?" 

 
Al final de l'any, el jugador que hagi aconseguit més punts obtindrà com a premi una 
estada de quatre dies en un resort de fora de Catalunya per disputar la Ryder 
Cup CiCaGolf. 
 
 

Concurs "Què saps de golf?": 
Quinze dies abans de cada prova, es posaran a la pàgina web www.cicagolf.com cinc 
preguntes que els jugadors podran contestar (gratuïtament i sense compromís). 

 La primera serà sobre algun aspecte de les regles de golf. 
 La segona serà sobre algun aspecte del camp, història, característiques,...  
 La tercera serà sobre els pros, resultats, campionats, curiositats, ... 
 La quarta serà sobre qüestions relacionades amb les marques, material, ... 
 La cinquena pregunta serà sobre qüestions de cultura general, però amb un caire 

lúdic. 
 
Els jugadors podran enviar tantes respostes com vulguin fins a les 24h del dijous abans 
de cada prova, però només comptarà l'última resposta enviada. 


