REGLAMENT COMPETICIONS
Temporada 2019-20

GOLF____________________________________________


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

CAMPIONAT SOCIAL GOLF (CSG)


Les proves del Campionat Social de Golf estan incloses dins el Circuit Golf
Party, i puntuaran en els dos circuits.



Està obert a tots els socis i convidats de socis del Club Egara amb possessió de
llicència en vigor i handicap assignat per la RFEG.



Les inscripcions es podran fer via e.mail a golf@egara.es, fins al dimecres
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 cinc 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, del total de jugadors participants del Circuit Golf Party i
Campionat Social de Golf Club Egara.
Els jugadors convidats de socis no compten en la classificació general.


Preu:
o 55€ a liquidar al recollir la targeta al camp de joc, per els socis del Club
Egara
o Jugadors convidats, segons les condicions del Circuit Golf Party, amb la
possibilitat d’adquirir la targeta “Club Me Gusta” (+ info a
www.golfparty.es)

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, fins al dimecres
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

PITCH & PUTT i Par 3_______________________________


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

CAMPIONAT SOCIAL PITCH & PUTT i Par 3 (CS P&P-P3)


Està obert a tots els socis i convidats que acreditin un mínim de nivell. Es
recomana està en possessió de llicència en vigor o estar federat a l’ACP&P.



Les inscripcions es podran fer via e.mail a golf@egara.es, fins al dimecres
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 quatre proves, es sumaran els punts stableford de les quatre proves.
En cas d’empat, es donarà per guanyador al handicap mes baix en finalitzar
el campionat.
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 de 1 punt en cas de superar el 36 punts.



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



Preu: 25 € a liquidar la targeta al camp de joc.

