
                         

 
XXXIX COPA PALLÉ 

 
Reglament 

  
Lloc i data 
Es jugarà en el camp de Golf del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina d´Aro, Girona, el dia 8 de febrer de 2014. 
 
Participants 
Obert.  
Per jugadors en possessió de la corresponent Llicencia Federativa en vigor de la RFEG.  
En cas de sobrepassar el límit d’inscrits, es donarà preferència al Soci/abonat del CGCB. 
 
Modalitat i Fórmula de Joc 
18 forats Stableford Copa-Canadá Hcp 
Parelles indiferents. 
 
Handicap 
Máxim 26,4 per Senyors i 36,0 per Senyores. 
 
Barres de Sortida y Recorregut   
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 16:30 hores. 
Els drets d´Inscripció seran: 
Jugador Soci/abonat Euros:    10,00,- 
Convidat  Euros:    50,00,-  
No Socis:   Euros:    90,00,- 
Pels anys successius regiran els fixats pel Club 
 
Premis 
Parella Guanyadora Hcp 
Parella 2ª classificada Hcp 
 
Premis en aquest ordre i no acumulables. 
El Repartiment de Premis es farà conjuntament amb el general. 
 
Regles i Desempats 
S’aplicaran les Regles de Golf fixades per la RFEG i les locals del Club de Golf Costa Brava junt amb les Regles 
Locals permanents de la FCG. 
Es resoldran els desempats segons les Regles de Golf fixades per la RFEG. 
 
 
 



                         

 
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 l´import de d’inscripció, no es podran inscriure a cap altre 
prova d’aquest club. 
 
-El Comitè de Competició d’aquest Club es reserva el dret de modificar el present Reglament si ho considera oportú. 
 
NOTA: Prova NO puntuable a l’ordre de Mèrit.  

 
 
 
 

El Comitè de Competició. 
 
 

 
 


