
 

 

 

REGLAMENT INDIVIDUAL 

 Torneig de golf per a jugadors amateurs amb llicència en vigor i handicap oficial. 

  

 CATEGORIES 

 Handicap indistint (Individual Stableford) 

  - Inferior, fins a 11.4 

  - Mig Inferior, de 11,5 fins a 15.9 

  - Mig Superior, a partir de 16 fins a 20.4 

  - Superior, a partir de 20,5 

  

  

 CLASSIFICACIONS 

 A cada camp, la primera prova que es puntua dels 2 o 3 dies de competició, serà la 

vàlida per a la classificació final. 

 A efecte de la classificació general del Circuit, la categoria de handicap del jugador 

durant totes les proves del Circuit, es la que tingui quan s'hagi inscrit a la seva primera 

prova i no varia durant tot el Circuit, independentment que hagin pujades i baixades 

de handicap. 

  

 A cada partit de 3 o 4 jugadores, el guanyador suma 1 punt Optima, bonificació 

acumulable al resultat de la classificació a cada camp. 

  

 A cada fase de 10 proves puntuen els 6 millors resultats, +2 cops fidelitat (si es juguen 

els 10 torneigs de la fase) que es sumen a la desena prova. 

  

 Per a la classificació anual del Circuit, puntuen els 14 millors resultats sobre las 20 

proves en total, 

 + 2 cops fidelitat  a partir de la prova nº 15 que s'hagi participat, i succesivament fins a 

la 20. 

  

 PLAY OFFS 

 La modalitat de joc dels play-off, és Matxplay amb el 75% de la diferència de 

handicap+slope. 

  



 A CADA FASE: Els primers classificats a cada categoria handicap jugaran un play-off 

matxplay,  1º Inferior contra 1º Inferior Mig, i 1º Superior Mig contra 1º Superior.  Es 

pot realitzar aquest matxplay per lliure, camp, dia i hora que es decideixi, o bé 

aprofitant un dia dels programats en el Circuit. 

  

 AL CIRCUIT GENERAL: 

  

 2 opcions per a classificar-se 

  

 1) Els 3 primers classificats de cada categoria en el Circuit General. 

  

 2) A partir del 4t classificat, i tan sols els que disposin d'un mínim de punts fidelia a 

determinar en el seu moment. Després d'haver disputat les 20 proves que formen el 

Circuit, competiran entre ells a cadascuna de les categories en un sol torneig. Aquesta 

eliminatòria està prevista al llarg del mes desembre 2013, amb data i camp a 

determinar. Del resultat d'aquesta classificació, obtindrem el 4rt jugador classificat per 

a cada una de les categories. 

  

 A partir de llavors es jugaran els playoffs del Circuit 2013, podeu veure el quadre de 

confrontaments de playoffs de l'any 2012 com a exemple.  

  

  

 PREMIS A CADA CAMP 

 Categories Handicap: 1r classificat: TROFEU+ REGAL EXCLUSIU OPTIMA 

 4 premis especials d'aproximació en par 3. 

  

  

 PREMIS A CADA FASE DEL CIRCUIT 

 Guanyador Play-Off Inferior: TROFEU + SEGÜENT FASE DEL CIRCUIT GRATUÏTA* 

 Perdedor: Play-Off gratuït, sempre que es jugui en un dia dels programats al Circuit. 

  

 Guanyador Play-Off Superior: TROFEU + SEGÜENT FASE DEL CIRCUIT GRATUÏTA* 

 Perdedor: Play-Off gratuït, sempre que es jugui en un dia dels programats en el 

Circuit. 

  

 *(premis no acumulables, ni transferibles) 

  

  

 FINAL 2013 

 Camp i data a determinar.  
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 PREMIS AL CIRCUIT GENERAL OPTIMA 

 Categories Handicap Inferior i Superior (resultat de les eliminatòries play-off): 

  

 1r  classificat: TROFEU + PREMI A DETERMINAR + (12 torneigs 2014 o material esportiu 

de valor equivalent) 

 2n classificat: TROFEU + PREMI A DETERMINAR + (9 torneigs 2014 o material esportiu 

de valor equivalent) 

 3r  classificat: TROFEU + PREMI A DETERMINAR + (6 torneigs 2014 o material esportiu 

de valor equivalent) 

 4t  classificat: TROFEU + PREMI A DETERMINAR + (3 torneigs 2014 o material esportiu 

de valor equivalent) 

  

  INSCRIPCIONS 

 Les inscripcions es poden fer a través de correu electrònic, a la web, o bé directament 

trucant a l'organització, o en el mateix camp. La llista d'horaris de sortida es pot 

consultar a través de la web del Circuit, o bé trucant a l'organització o al propi club. 

  

 A cada prova, les inscripcions s'obren 15 dies abans i es tanquen 24 hores abans del 

primer dia de competició. L'organització es reserva el dret d'admissió. 

  

 PENALITZACIONS 

 SI UN JUGADOR INSCRIT EN UNA PROVA NO POT ACUDIR, HA D'AVISAR A 

L'ORGANITZACIÓ AMB 24 HORES D'ANTELACIÓ. 

 SI NO HO FA AIXÍ, ES PUBLICARÀ EL SEU NOM EN UNA LLISTA DE NO PRESENTATS, I SI 

ES REINCIDENT, LA PROPERA PROVA HAURÀ D'ABONAR ELS DRETS D'INSCRIPCIÓ. 

  

 SORTIDES 

 Son consecutives entre 8 i 10 minuts, en grups de 2 o 4 jugadors.  

 Es pot escollir hora aproximada de sortida i els horaris de sortida es confeccionen per 

ordre de handicap dins la franja horària escollida. 

  

 MEDICIÓ DE DISTANCIA 

 Com a regla local en totes les proves del Circuit Optima, es permet utilitzar aparells de 

medició de distància. 

  

 COMITÈ DEL CIRCUIT 

 El Comitè de la prova es formarà amb una persona que designi el Club i altre de 

l'Organització. S'hauran de respectar les regles de joc que estableix la RFEG i les locals 

de cada camp. Els dubtes s'han de consultar i contrastar amb el Comitè del Circuit. 

  


