REGLAMENT TORNEIG PARES I FILLS 05 DESEMBRE 2020
PARTICIPANTS
Jugadors aficionats amb llicència i handicap en vigor expedida per la RFEG.

REGLES DE JOC
El campionat es jugarà de conformitat amb les Regles aprovades per la RFEG, les Regles Locals
permanents de la FCG i per les locals que dicti el Comitè de la Prova.

MODALITAT DE JOC
18 Forats Stableford Individual.

HANDICAP
Limitat a 26,4 Homes i 36 para Dones.
El jugador és responsable de que el handicap de joc que consti en la targeta sigui actualitzat i correcte.

BARRES DE SORTIDA
Grogues per a Homes i Vermelles per a Dones.
En compliment de la circular 52/2017 de la RFEG, els jugadors que així ho sol·licitin, tindran l’opció
d’escollir les barres de sortida entre les reconegudes pel sistema USGA per al nostre camp i segons les
correccions establertes pel sistema de handicaps EGA, sempre que ho notifiquin a la recepció del nostre
Club al moment de la inscripció. En aquest cas, els jugadors sol·licitants, no optaran als premis
especials i tampoc participaran en la classificació scratch, en cas que n'hi hagi.

INSCRIPCIONS
Drets d’inscripció:
Socis 21 € / Abonats 36 € / Convidats Socis - Abonats 60 €
Adults: 62 € / Juniors 35 €
Les inscripcions formals es tancaran a les 18:00h del dia previ al torneig. No obstant, es podran acceptar
inscripcions d’última hora sense tenir en compte cap preferència horària i segons conveniència del Club.
La inscripció del torneig es podrà realitzar presencialment a la Recepció del club o a través de:
Pàgina web: www.golfdaro.com/competicions
Correu electrònic (esportiu@golfdaro.com)
Telèfon: + 34 972 81 67 27 per telèfon.
S’haurà de fer constar el nom, cognoms, número de llicència federativa, telèfon i correu electrònic.
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HORARIS SORTIDA
Els horaris de sortida es penjaran a la pàgina web la tarda abans de la competició.
En la inscripció al torneig s’acceptaran preferències pels horaris de sortida (franja horària, grups tancats
i nivell de jugadors) que s’intentara gestionar per part del Comitè de Competició Organitzador.

CATEGORIES
Cada categoria ha de tenir un mínim de 6 participants per considerar-la amb opció a premi*. En cas de
no aconseguir-se aquesta xifra mínima, el Comitè de Competició resoldrà entre incorporar a aquests
jugadors en una altra de les categories disputades, en aquest cas s'ampliarà el nombre de premis
d'aquesta categoria, o declarar-la deserta.

PREMIS I SORTEIG
Els premis de cada torneig seran aquells que el Comitè de Competició Organitzador estipuli convenients
per l’esdeveniment per afluència i temporada.
Classificacions habituals*
1er Classificat Hcp. Inferior (fins a 15,4)
1er Classificat Superior (15,5 a 26,4)
1era Classificada Hcp Inferior (fins a 18,4)
2a Classificada Hcp. Superior (18,5 a 36,0)
Tots els jugadors participants a la prova tenen dret de participar al sorteig de regals, si el jugador no hi
és en el moment del sorteig el regal passarà a un altre participant.
NOTA
Per una pràctica de joc segur, el jugador haurà de comprometre a ser responsable i seguir els protocols
de prevenció i seguretat establerts per la Covid-19.
El Comitè de Competició d'aquest Club es reserva el dret de modificar el present Reglament si ho
considera oportú.

Comitè de Competició del Club.
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