
 

 

REGLAMENT GENERAL DE LES PROVES DE BOYS & GIRLS, CADETS I INFANTILS DE 2018 

 

Participants 
Obert. Per a jugadors aficionats que estiguin en possessió de la corresponent Llicencia en vigor de la RFEG. 
 

Handicap i categories indistintes 
Superbenjamins (fins 7 anys) Hcp màxim 54,0   3 forats curts barres avançades  
Benjamins (fins 10 anys)  Hcp màxim 54,0   9 forats  barres vermelles 
Alevins (11 i 12 anys)  Hcp màxim 48,0  18 forats   barres grogues nens – vermelles nenes 
Infantils (13 i 14 anys)  Hcp màxim 42,0  18 forats  barres grogues nens – vermelles nenes 
Cadets (15 i 16 anys)  Hcp màxim 36,0  18 forats  barres grogues nois – vermelles noies 
Boys and Girls (17 i 18 anys)  Hcp màxim 36,0  18 forats  barres grogues nois – vermelles noies 
 

Inscripcions 
El drets d’inscripció seran: 
 Socis   18 forats    5,00 € 
        9 forats    4,00 € 
        3 forats    0,00 € 
 No socis:   18 forats  25,00 € 
      9 forats  15,00 € 
 

Es tancaran el dia abans de la prova a les 12:00 hores. 

Horari de Sortida  
L’horari de sortides es fará segons el criteri del Comitè de Competició.  
Criteri a seguir: 1.- estricte ordre de handicap 2.- resultat de l’últim campionat 3.- edat. 
 

Categories 
 Cadets, Boys y Girls 
 Infantils i Alevins 
 Benjamins 
 Superbenjamins 
 
Serán necessaris un mínim de 4 participants per categoría. En cas de no arribar a un mínim de 4 en una categoría, els inscrits 
competirán en la categoría superior. 
 

Premis 
Els premis serán segons el patrocinador. 
En tots els concursos patrocinats pel Club i dintre de les categories de 9 i 18 forats: 
 Guanyador/a hándicap 

 Guanyador/a scratch * 
 2on classificat/da hándicap 
Per aquest ordre i no acumulables. 

* Sempre i quan hi hagi una participació minima de 6 jugadors dins la mateixa categoria. 
 
Aixi mateix, en la categoría de 3 forats, es comptabilitzará el resultat per cops. No obstant no es farà una classificació de cada prova, si 
no que serà general i al final de temporada es donarà un premi a tots el Superbenjamins que hagin particitat. 
 

ORDRE DE MÈRIT CADETS, INFANTILS I ALEVINS DE 2018 
 

Serán válides per a la Ordre del Mèrit, totes les proves de 18 forats individuals en les categories indistintes de Cadet, Infantil i 
Alevin. 
 

Puntuació: 
Es concedirà a cada prova puntuable, una puntuación en base al resultat net obtingut. 
 S’atorgaran…………..25  punts por igualar el par del camp 
I es sumaran o restaran respectivament un punt per sota o per sobre del par. En los Campionats, s’hi sumaran a la puntuació obtinguda 
2 punts de bonificació. 
La puntuació final s’obtindrà sumant els 10 millors resultats de les proves jugades per cada participant. 

Premis 
Trofeu pel Guanyador 18 forats i 2on Classificat. 


