
 
 
 
 
 
Calendari:  

Data Camp Telèfon 

Dissabte 29 de juliol Golf Costa Brava 972 83 71 50 

Dissabte 5 d'agost Golf La Roca 93 844 48 86 

Divendres 11 d’agost C.G. Llavaneras 93 792 60 50 

Dissabte 19 d’agost Golf Montanyà 93 884 01 70 

Dissabte 26 d’agost Golf Sant Vicenç 93 791 51 11 

Dissabte 2 de setembre Golf de Pals 972 66 77 39 

 

Inscripcions: 
Fins a les 20 hores de dos dies abans de cada prova, bé trucant al camp o bé a la pàgina 
www.cicagolf.com. El preu d’inscripció estarà entre 60€ i 65€ (segons el camp) els adults i 
de 40€ els júniors. Socis i abonats segons condicions de cada camp. 
 
Els jugadors inscrits en les proves CiCaEstiu, autoritzen la publicació de fotos en la web 
del circuit o altres mitjans que CiCaEstiu ho consideri adequats, sempre amb fins 
purament comercials i/o de difusió.  
 

Sistema de competició i premis: 
Es disputaran sis proves amb el sistema de puntuació Individual Stableford. Els 
guanyadors handicap a cada camp guanyaran una estada per a dues persones (jugador i 
acompanyant) en un resort de fora de Catalunya que es farà el segon cap de setmana de 
desembre de 2017. El premi inclou 2 nits d’hotel en habitació doble compartida, dormir i 
esmorzar i els 2 GF per al guanyador. 
 
També guanyaran aquesta estada els guanyadors de les classificacions finals de 
cadascuna de les següents categories:  

 Handicap inferior: fins a 14,9 
 Handicap superior: a partir de 15,0 
 Dames 
 Scratx 

 
Per aquestes classificacions finals, comptaran els tres millors resultats de les sis proves 
disputades. 
 
Com a regla local a totes les proves del CiCaEstiu, es permet utilitzar aparells de medició 
de distancia. Es col·loca bola en el carrer en totes les proves del circuit. Les regles locals 
seran les permanents de la Federació Catalana de Golf.   
 
A cada camp, en un par 3 determinat prèviament, es farà el concurs Beat the Green on 
els jugadors que vulguin podran guanyar un polo CrestLink o altre material. A més, a cada 
camp, entrega de premis al finalitzar la prova amb sorteig de regals. 
 

Guanyadors múltiples: 
 Si un jugador guanya més d'una prova, obtindrà el premi de l'estada per la 

primera victòria obtinguda, agafant els segons classificats dels altres camps i així 
successivament. 

 Si un jugador ja classificat per a la l'estada com a guanyador d'una prova es també 
el guanyador de la classificació general de la seva categoria, la invitació per a la 
l'estada l'obtindrà el següent classificat de la classificació general d'aquesta 
categoria i així successivament.  

 

Desempats: 
 En cas d’empat final en qualsevol classificació d’una prova o classificació final, 

guanyarà el jugador amb handicap més baix (més alt en la classificació scratx). A 
les classificacions finals, per establir el handicap del jugador s’agafarà el handicap 
de la primera prova disputada pel jugador.  

http://www.cicagolf.com/

