
                                   

 

CAMPIONAT COSTA BRAVA – GRAN PRIX MID AMATEUR 

 
Reglament 

  
Lloc i data 
Es jugarà al camp de golf del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina d’Aro, Girona, el 21 d’abril de 2018.  
 
Participants 
Obert a tots els jugadors/res, aficionats, que compleixin 30 anys o més durant el 2018, que estiguin en possessió de 
la corresponent Llicència en vigor de la RFEG, fins a un màxim de 140 inscrits.  
En cas de sobrepassar el límit d’inscrits, es farà el tall per handicap. 
El Club es reserva un 10% de les places. 
 
Modalitat i Fórmula de Joc 
18 forats Medal Play Scratx individual. 
 
Handicap 
Màxim 20,4 per Senyors i 24,4 per a Senyores. 
 
Barres de sortida i Recorregut 
Blanques per a Senyors i blaves per a Senyores.   
Es jugarà el recorregut verd. 
El Comitè de Competició podrà modificar el recorregut si les circumstàncies ho requereixen.  
 
Horari de sortides 
L’horari de sortida es farà per estricte ordre de hcp, intercalant grups de senyores i senyors, sortint primer el hcps 
més baixos.  
 
Inscripcions 
Es tancaran dos dies abans de la competició a les 16:30 hores.  
El drets d’inscripció seran: 
Soci  Euros: 10,00 
No soci  Euros:   40,00  
 
Per als anys successius regiran el establerts pel Club.  
 
Premis 
Campió 
Campiona 
Subcampió 
Subcampiona 
Campió/ona Sènior 
Guanyador/a handicap 
 
Per aquest ordre i no acumulables 
 
El repartiment de premis es farà el mateix dia, al finalitzar el Campionat.  
 
 



                                   

Regles i Desempats 
S’aplicaran les Regles de Golf establertes per la RFEG i les locals del Club de Golf Costa Brava juntament amb les 
Regles locals permanents de la FCG. 
 
Els desempats es resoldran a mort súbdita per als campions i la resta segons les Regles de Golf establertes per la 
RFEG. 
 
Comitè de la Prova 
Dos membres del Comitè de Competició a més del Starter o el Marshall. 
L’àrbitre assignat per la FCG actuarà com assessor del Comitè. 
 

*********** 
Telèfons mòbils 
Els telèfons mòbils hauran d’estar en silenci. El seu ús NO està autoritzat per fer o rebre trucades, només està 
autoritzat per trucar a l’àrbitre o persona autoritzada pel Comitè. 
 
La infracció d’aquesta norma serà considerada com una greu infracció d’etiqueta que pot suposar la penalitat de 
desqualificació a judici del Comitè.  
 
-Vehicles motoritzats: Només estan autoritzats als jugadors sènior. Aquells jugadors sènior que decideixin jugar amb 
vehicle, no optaran a la classificació absoluta i només competiran per la copa sènior. Al mateix temps no es 
passaran els seus resultats a la FCG per al còmput del Grand Prix Mid Amateur. 
 
-El jugadors que sense previ avís o sense justificació no es presentin a l’hora de sortida, hauran d’abonar l’import de 
la inscripció. Fins que no facin efectiu aquest import no podran inscriure’s en cap altra competició d’aquest Club. 
 
-El Comitè de Competició d’aquest Club es reserva el dret de modificar el present Reglament si ho considera oportú. 
 
NOTA:  
Prova puntuable per el GP de la FCG Mid Amateur. 
Prova NO puntuable per l’Ordre de Mèrit interna del club.  
 

 
 
 
 

El Comitè de Competició 
 

 
 

 
 
 


