
1- Torneig STABLEFORD individual: el gruix del torneig, com cada 
any, es juga el dissabte per a 64 socis… però els socis que només 
juguin aquest torneig també el poden jugar divendres o diumenge 
 

2- Torneig per EQUIPS L’illa Diagonal: es pot jugar divendres o 
diumenge fent equips de 4 jugadors que jugarán una Ryder Cup 
(aquest cap de setmana a Costa Brava 2 parelles matchplay contra 
altres 2 parelles d’un altre equip).  

 
 
 

1 - CARACTERISTIQUES COMUNS ALS DOS 
TORNEIJOS 
 
HORARIS 

  
Com feiem altres anys: 
 
Divendres: TEE 1 de 9,20 a 10,30 (8 sortides) 
Dissabte:    TEE 1 de 8,30 a 10,45 (16 sortides 64 socis) 
                   TEE 10 de 8,30 a 10,36 (15 sortides 60 no socis)  
Diumenge:  TEE 1 de 8,30 a 10,45 (16 sortides 64 jugadors repartint 

sortides: socis 8,30/8,39/8,48/10,00/10,09/10,18 i no socis la 
resta) 

  
INSCRIPCIONS I PAGAMENT 

  
Els socis s’apuntaran al club dins dels horaris establerts i els no socis a les 
oficines de GolfPassion. Si agafeu alguna inscripció de no socis, ens la 
passeu per mail… 
 
Els jugadors pagaran a recepció excepte algún grup que ens haurà fet un 
prepagament a nosaltres per asegurar que vinguin i perqué no vegin els 
demés jugadors que pagan un import inferior a ells… després ja passem 
comptes entre organitzador i club 

 
Els socis paguen l’import que vosaltres tingueu establert pel 2016 
Els no socis de divendres paguen 63€ 
Els no socis de dissabte i diumenge paguen 68€ 
  
PICNIC 

  
A meitat del recorregut tots els participants gaudiran del habitual picnic a la 
carpa Golfpassion. 
  
ENTREGA DE TARJETAS Y OBSEQUIOS 

  
Al acabar el recorregut recollirem les targetes de joc i entregarem els 
obsequis del patrocinadors 

  
 



2 - TORNEIG STABLEFORD INDIVIDUAL 
 
El torneig es jugarà dissabte… però els socis que només juguin aquest 
torneig també el poden jugar divendres o diumenge 
 
Els premis i trofeus serán exposats a recepció des de divendres, quedant-se 
després del torneig en el club per repartir-los quan el club cregui oportú. 
 
CATEGORIES 

  
Magnífic trofeig de cristall al CAMPIÓ de cada una de les categories:  
  
SCRATCH 

INFERIOR 

SUPERIOR 

SENIOR 

 
FORATS AMB PREMI 

  
Forat 1 a la sortida més centrada (Pernil Ibéric) 

Forat 7 al millor resultat brut (material de golf) 
Forat 9 al millor resultat brut (material de golf) 
Forat 11 al millor resultat brut (material de golf) 
Forat 17 a la bola més propera (material de golf) 

  
 
3 - TORNEIG PER EQUIPS L’ILLA DIAGONAL 
(NOVETAT!!) 
 
Els equips de 4 socis s’inscriuran al club dient si juguen divendres o 
diumenge. 
Aquest cap de setmana a Costa Brava es disputarà la jornada 1 de la Ryder 
Cup amb enfrentaments per parelles fourball matchplay. 
Obsequis per a totes les parelles guanyadores de la seva partida Matchplay 
 
Els equips que vulguin podrán seguir aquesta divertida competició que es 
juga un cop al mes en diferents camps de Catalunya dotada de grans 
premis (viatge a St. Andrews, pernils ibèrics, eic…) 
 
Els equips que no desitjin jugar en altres camps, jugarán la segona jornada 
de la Ryder Cup (individual Matchplay) a Golf Costa Brava el 9 i 11 de 
setembre (en el torneig GolfPassion de setembre). 
 


