REGLAMENT COMPETICIONS
Temporada 2013-14

GOLF____________________________________________
•

Seran d’aplicació les regles locals dels camps de joc, a mes de les del R&A

CAMPIONAT SOCIAL GOLF (CSG)
•

Està obert a tots els socis i cònjuges de socis del Club Egara amb possessió de
llicència en vigor i handicap assignat per la RFEG.
Qualsevol soci participant pot invitar a una persona a jugar a una prova.

•

Les inscripcions es podran fer via e.mail a golf@egara.es o a les oficines
d’administració del Club, fins al diumenge anterior a la celebració de la
prova.
La llista provisional de inscrits estarà penjada al blog de la secció de golf
http://golfegara.blogspot.com/, on es recomana la seva consulta.
En cas que el nombre de inscrits superi les places assignades per el camp, es
seguirà l’ordre estricte de inscripció, amb preferència als socis del Club Egara.
En el moment de la inscripció cal comunicar si hi ha alguna preferència o
incompatibilitat a nivell de grups de joc. La organització no pressuposarà cap
preferència no comunicada oportunament.

•

Consta de sis proves, es sumaran els punts stableford de quatre de les proves.
En cas d’empat, es donarà per guanyador al handicap mes baix en finalitzar
el Campionat, si segueix l’empat, el resultat descartat.

•

Modalitat: Stableford individual a 18 forats.

•

Categories: Hdcap inferior indistint fins a 18,4 i Hdcap superior indistint.
Els jugadors mantindran la categoria assignada a la primera prova jugada.

•

Premis als tres primers classificats de la classificació general i als guanyadors
de cada una de les proves per cada categoria.

En cas d’empat, quedarà per davant el jugador amb handicap mes baix en
acabar el campionat, si segueix l’empat, el millor resultat descartat.
Premis especials a cada prova: Bola mes propera a par 3 indistint i Drive mes
llarg masculí i femení.
Els jugadors convidats i cònjuges de socis no compten en la classificació
general.
•

Preu: 50€ a liquidar al recollir la targeta al camp de joc

TORNEIG DE NADAL
•

Està obert a tots els socis, ex-socis del Club Egara i convidats, amb possessió
de llicència en vigor i handicap assignat per la RFEG. Totes les parelles han de
tenir un soci.

•

Les inscripcions es podran fer via e.mail a golf@egara.es o a les oficines
d’administració del Club, fins al diumenge onze de desembre del 2011.
La llista provisional de inscrits estarà penjada al blog de la secció de golf
http://golfegara.blogspot.com/, on es recomana la seva consulta.

•

Modalitat: Parelles-fourball a 18 forats.
Si algú no te parella de joc, la organització intentarà formar-la.

•

Categories: Única

• Preu: 55€ per jugador a liquidar al recollir la targeta al camp de joc.
Les parelles de joc formades per dos socis de la mateixa unitat familiar,
gaudiran de 10 € de descompte en el total del Green Fee de la parella.
•

Premis: lot de Nadal per la 1a parella

PARTIDA CLOENDA DE TEMPORADA
•

Està obert a tots els participants a qualsevol de les proves organitzades per la
secció, amb possessió de llicència en vigor i handicap assignat per la RFEG.

•

Les inscripcions es podran fer via e.mail a golf@egara.es o a les oficines
d’administració del Club, fins al diumenge anterior a la celebració de la
prova.
La llista provisional de inscrits estarà penjada al blog de la secció de golf
http://golfegara.blogspot.com/, on es recomana la seva consulta.

•

Modalitat: Stableford individual a 9 forats.

•

Categories: Única

•

Premis: El guanyador gaudeix de la gratuïtat en el Sopar de Cloenda de
Temporada.

OPEN de GOLF FESTA MAJOR de TERRASSA – CLUB EGARA
•

Aquest torneig està obert a tots el jugadors de golf dels diferents clubs de
hockey de la ciutat i a tots aquells amics que vulguin participar.

•

Modalitat: Stableford individual a 18 forats.

•

Categories: Hdcap inferior indistint fins a 18,4 i Hdcap superior indistint .

•

Premis al primer classificat scratx, als tres primers classificats de cada categoria
i premis especials: Bola mes propera a par 3 indistint i Drive mes llarg masculí i
femení.

•

Les inscripcions es podran fer via e.mail a golf@egara.es.

•

La llista provisional de inscrits estarà penjada al blog de la secció de golf del
Club Egara: http://golfegara.blogspot.com/, on es recomana la seva consulta.

•

En el moment de la inscripció cal comunicar si hi ha alguna preferència a
nivell de grups de joc, així com si us quedareu a dinar. La organització no
pressuposarà cap preferència no comunicada oportunament.

•

En finalitzar el Campionat, hi haurà servei de restaurant concertat per els
jugadors del Torneig.

•

Preu: Jugar: 50€ a liquidar al recollir la targeta. Avituallament inclòs.
Dinar: 18€

PITCH & PUTT____________________________________
•

Seran d’aplicació les regles locals dels camps de joc i les de la Associació
Catalana de P&P.

•

Durant la volta només es poden portar 7 pals a la bossa.

CAMPIONAT SOCIAL PITCH & PUTT (CS P&P)
•

Està obert a tots els socis que acreditin un mínim de nivell. Es recomana està
en possessió de llicència en vigor o estar federat a l’ACP&P.
Qualsevol soci participant pot invitar a una persona a jugar a una prova.

•

Les inscripcions es podran fer via e.mail a golf@egara.es o a les oficines
d’administració del Club, fins al diumenge anterior a la celebració de la
prova. La llista provisional de inscrits estarà penjada a la pàgina web
www.egara.es, on es recomana la seva consulta.
En cas que el nombre de inscrits superi les places assignades per el camp, es
seguirà l’ordre estricte de inscripció, amb preferència als socis del Club Egara.

•

Consta de sis proves, es sumaran els punts stableford de quatre de les proves.
En cas d’empat, es donarà per guanyador al handicap mes baix en finalitzar
el campionat, si segueix l’empat, el resultat descartat.
Els jugadors convidats no compten en la classificació general.

•

Modalitat: Stableford individual a 18 forats.

•

Categories: Masculí i Femení.

•

Assignació de Hdcap: 1/3 del Hdcap de golf . El comitè regularitzarà el
handicap després de cada prova amb el següent criteri: zona neutra de 30 a
36 punts, baixades o pujades de 1 punt en cas de superar o no arribar als límits
de la zona neutra.

•

Premis als tres primers classificats de la classificació general i als guanyadors
de cada una de les proves per cada categoria.
En cas d’empat, quedarà per davant el jugador amb handicap mes baix en
acabar el campionat, si segueix l’empat, el resultat descartat.

•

Preu: 20 € a liquidar la targeta al camp de joc.

CAMPIONAT SOCIAL DE PARELLES DE PAR 3 (CSPP3)
•

Està obert a tots els socis que acreditin un mínim de nivell. Es recomana està
en possessió de llicència en vigor o estar federat a l’ACP&P.
Podran participar jugadors convidats, sempre i quan facin parella amb un
jugador soci.

•

Les inscripcions es podran fer via e.mail a golf@egara.es o a les oficines
d’administració del Club, fins al diumenge anterior a la celebració de la
prova. La llista provisional de inscrits estarà penjada a la pàgina web
www.egara.es, on es recomana la seva consulta.
En cas que el nombre de inscrits superi les places assignades per el camp, es
seguirà l’ordre estricte de inscripció, amb preferència als socis del Club Egara.

•

Consta de una sola prova.

•

Modalitat: “Four Ball” Stableford a 18 forats.

•

Categories: Única.

•

Assignació de Hdcap: Handicaps de Golf, aplicant el Slope corresponent del
Camp. De totes formes , si algú del Pitch&Putt no te llicencia de Golf, se l´hi
assignarà Hcp 28 per els Homes i 36 per les dones.

•

Premis a la primera parella classificada.
En cas d’empat, quedarà per davant la parella amb la suma de handicaps
mes baix en acabar el campionat.

•

Preu: 40 € per parella a liquidar la targeta al camp de joc.

