
                         

GP INFANTIL i ALEVÍ 2014 
 

 
Lloc i data 
Es jugarà al camp de golf del Club de Golf Costa Brava, Sta Cristina d'Aro, Girona, el 12 de gener de 2014. 
 
Participants 
Obert i limitat a 75 jugadors 
45 NENS de hpc exacte més baix dels quals 30 infantils i 15 alevins 
30 NENES de hcp exacte més baix de les quals 21 infantils i 9 alevins 
Per a jugadors que estiguin en possessió de la corresponent llicència en vigor de la RFEG . 
En cas de sobrepassar el límit d'inscrits en qualsevol de les categories es descartaran els hádicaps més alts, ia 
igualtat de hcp es donarà preferència als socis i abonats del CGCB. 
 
Modalitat i Fórmula de Joc 
18 forats Stroke Play scratch individual . 
 
Handicap 
Màxim 28,4 per infantils i 32,4 per alevins . 
 
Barres de sortida i Recorregut 
Infantils : Grogues per a nens i vermelles per a nenes 
Alevins : Plata per a nens i or per a nenes 
Es jugarà el recorregut Verd . 
El Comitè de Competició podrà modificar el recorregut si les circumstàncies ho requereixen . 
 
Horari de Sortides 
L'horari de sortides es farà per estricte ordre d' Hcp i segons sexes, sortint primer els hcps més baixos. 
 
Inscripcions 
Es tancaran dos dies abans de la competició a les 18:30 hores . 
Els drets d'inscripció seran : 
Soci / abonat  Euros:  5,00 
No soci          Euros: 30,00 
Per als anys successius regiran els fixats pel Club . 
 
Premis 
INFANTILS 
Guanyador i 2n classificat 
Guanyadora i 2a classificada 
ALEVINS 
Guanyador i 2n classificat 
Guanyadora i 2a classificada 
Per aquest ordre i no acumulables i optant cada jugador exclusivament al premi de la seva categoria . 
El repartiment de premis es farà en finalitzar la competició . 
 
Caddies 
Estan prohibits els Caddies . 
Tots els acompanyants hauran d'anar pel rough a 50 metres dels jugadors . 



                         

 
Regles i Desempats 
S'aplicaran les Regles de Golf fixades per la RFEG i les locals del Club de Golf Costa Brava juntament amb les 
regles locals permanents de la FCG . 
 
Comitè de la Prova 
Dos membres del Comitè de Competició a més del Starter o el Marshall . 
L' àrbitre de la prova actuarà com a assessor del mateix . 
 

*********** 
 
-Està prohibit l'ús de cotxes , motos i similars . La infracció d'aquesta norma comportarà la desqualificació del 
jugador implicat . 
 
- Els jugadors que sense previ avís o sense justificació no es presentin a l'hora de sortida , no podran participar en la 
propera edició d'aquest campionat . 
 
- El Comitè de la Prova es reserva el dret de modificar el present Reglament si ho considera oportú . 
 
 
 
El Comitè de Competició 
 
 


