
    

 

 

CAMPIONAT DE SANTA CRISTINA (GP) 

 
Reglament  

  
Lloc i data 
Es jugarà en el camp de golf del Club de Golf Costa Brava, Sta Cristina de Aro, Girona, el 29 i 30 de març de 2014.  
 
Participants 
Obert a tots els jugadors que estiguin en possessió de la corresponent Llicència en vigor de la RFEG, fins un màxim 
de 102 inscrits, 69 senyors y 33 senyores.  
En cas de sobrepassar el límit d’ inscrits es farà el tall per handicap. 
En cas de no arribar al màxim en alguna de les categories (masculina o femenina) es completarà amb jugadors en 
llista d’ espera de l’ altra categoria. 
 

Modalitat i Fórmula de Joc 
36 forats Stroke Play Scratch individual. 
 
Hándicap 
Màxim 20,4 per Senyors y 24,4 per Senyores. 
 
Barras de sortida i Recorregut 
Blanques per Senyors i  blaves per Senyores   
Es jugará el recorregut  Vermell. 
El Comité de Competició podrà modificar el recorregut si les circumstàncies ho requereixen. 
 
Horari de Sortides  
El primer dia es farà per estricte ordre de hcp, intercalant senyores i senyors. 
El segon dia per ordre de classificació inversa. 
El Comité de Competició podrà modificar l’ordre de sortides si ho considerés oportú. 
  
Inscripcions 
Es tancaran dos dies abans de la competició a les 16:30 hores. 
Els drets d’ inscripció seran: 
Socis/abonats del Club      Euros: 20,00,- 
Jugadors Adults             Euros: 80,00,- 
Jugadors Juniors o menor               Euros: 40,00,- 
Pels anys successius regiran els fixats per el Club. 
 
Premis 
Campió 
Campiona 
Sotscampió 
Sotscampiona 
Guanyador handicap 
Guanyadora handicap 
 
Per aquest ordre i no acumulables. 
El repartiment de premis es farà al finalitzar el Campionat. 
  



    

 

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. 
 
Els desempats es resoldran per mort súbita per els Campions i segons les Regles de Golf fixades per la RFEG per 
la resta.  
 
Comitè de la Prova 
Dos membre del Comitè de Competició a més de l’ Starter o el Marshall.  
L’ àrbitre assignat per la FCG actuarà com assessor del Comitè. 
 

*********** 
 

-Telèfons mòbils 
Els telèfons mòbils hauran d’estar en silenci. La seva utilització NO està autoritzada per fer o rebre trucades, només 
per parlar amb l’ àrbitre de la prova o persona autoritzada per el Comitè. L’ infracció d’aquesta norma serà 
considerada com a greu infracció d’etiqueta que pot suposar la penalitat de desqualificació a jutjat del Comitè. 
 
-No estan autoritzats els vehicles motoritzats 
 
-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 la inscripció, no es podran inscriure a cap altra 
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 puntuable per el Gran Prix de la FCG. 
Prova  NO puntuable per l’ Ordre de Mèrit interna del Club. 

 
 
 
 

El Comitè de Competició 
 

 
 

 
 
 


