
Reglament Barcelona 

Golf Tour 
 

Dissabte 09 de desembre de 2017. 
Torneig de golf per a jugadors amateurs amb llicència en vigor i handicap oficial. 

CATEGORIES 
Handicap (Individual Stableford) 
-Masculí Inferior, fins a 15.9 
-Masculí Superior, a partir de 16 
-Femení indistint 
 
CLASSIFICACIONS 
A cada camp, la primera prova que es puntua dels dies de competició a cada torneig, 
serà la vàlida per a la classificació final. 
A efecte de la classificació general del Circuit, la categoria de handicap del jugador 
durant totes les proves del Circuit, es la que tingui quan s'hagi inscrit a la seva primera 
prova i no varia durant tot el Circuit, independentment que hagin pujades i baixades 
de handicap. 
El Circuit està format per 10 proves i puntuen els 8 millors resultats, +2 cops fidelitat (si 
es juguen els 10 torneigs) que es sumen a l'última prova. 

PLAY OFFS 
La modalitat de joc dels play-off, és Matxplay amb el 75% de la diferència de 
handicap+slope. 
Els 4 primers classificats a cada categoria handicap jugaran un play-off matxplay, 1r 
Inferior contra 2n Inferior, i 3r Inferior contra 4r Inferior, igualment amb el Handicap 
Superior. Es pot realitzar aquest matxplay per lliure, camp, dia i hora que es decideixi, 
o bé aprofitant la prova final del Circuit al Club de Golf Costa Brava. 
Si hi ha algun dels 4 primers classificats a cada categoria que no han participat a un 
mínim de 8 proves, s'agafarà jugadors d'altres categories per completar la classificació. 
 
PREMIS A CADA CAMP 
Categories Handicap: 1r classificat: TROFEU + obsequi. 
En alguns camps es concreten premis especials d'aproximació en par 3, o sorteigs de 
premis. 
 
PREMIS AL CIRCUIT 
1r Classificat Play-Offs a cada categoria: TROFEU + Circuit 2018 Gratuït + premis 
patrocinats 
2n Classificat Play-Offs a cada categoria: TROFEU + Circuit 2018 a 25€ + premis 
patrocinats 



3r Classificat Play-Offs a cada categoria: Circuit 2018 a 40€ + premis patrocinats 
4r Classificat Play-Offs a cada categoria: premis patrocinats 
 
INSCRIPCIONS 
Les inscripcions es poden fer a través de correu electrònic, a la web, o bé directament 
trucant a l'organització, o en el mateix camp. La llista d'horaris de sortida es pot 
consultar a través de la web del Circuit, o bé trucant a l'organització o al propi club.  
A cada prova, les inscripcions s'obren 15 dies abans i es tanquen 48 hores abans del 
primer dia de competició. L'organització es reserva el dret d'admissió. 
 
PENALITZACIONS 
SI UN JUGADOR INSCRIT EN UNA PROVA NO POT ACUDIR, HA D'AVISAR A 
L'ORGANITZACIÓ AMB 24 HORES D'ANTELACIÓ. SI NO HO FA AIXÍ, ES PUBLICARÀ EL 
SEU NOM EN UNA LLISTA DE NO PRESENTATS, I SI ES REINCIDENT, LA PROPERA PROVA 
HAURÀ D'ABONAR ELS DRETS D'INSCRIPCIÓ. 
 
SORTIDES 
Son consecutives entre 8 i 10 minuts, en grups de 2 o 4 jugadors. Es pot escollir hora 
aproximada de sortida i els horaris de sortida es confeccionen per ordre de handicap 
dins la franja horària escollida. 
 
MESURAMENT DE DISTANCIA 
Com a regla local en totes les proves del Circuit Optima, es permet utilitzar aparells de 
mesurament de distància. 
 
COMITÈ DEL CIRCUIT 
El Comitè de la prova es formarà amb una persona que designi el Club i altre de 
l'Organització. S'hauran de respectar les regles de joc que estableix la RFEG i les locals 
de cada camp. Els dubtes s'han de consultar i contrastar amb el Comitè del Circuit. 
 


