
   

TROFEU INFANTIL DE NADAL 2018 

 
Reglament de la Prova 

  
Lloc i data  
Es jugarà en el Camp de Golf del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina d’Aro, Girona, el dia 27 de desembre de 
2018.  
 
Participants  
Obert: Reservat als jugadors en possessió de la corresponent Llicencia Federativa en vigor de la Reial Federació 
Espanyola de Golf.  
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 

 
En cas de sobrepassar el límit d´inscrits, es donarà preferència al Soci.  
 
Modalitat  
Individual Stableford Hcp. Categories indistintes.  
 
Barres de Sortida i recorregut  
Recorregut Verd  
El Comitè de Competició podrà modificar el recorregut si les circumstàncies ho requereixen.  
 
Horari de Sortides  
L’horari de sortida es farà a criteri del Comitè de Competició.  
 
Inscripcions  
Es tancaran el dia abans de la prova a les 12:00 hores.  
 
El drets d’inscripció seran:  
No socis:  18 forats  20,00 € ; 9 forats  10,00 €  
 
Premis  
Give and Take. Cada un dels participants entregarà un obsequi amb el seu nom que haurà de tenir un valor mínim 
equivalent al preu d’una inscripció normal (5,00 Euros) – EL PREMI HA D’ESTAR RELACIONAT AMB EL GOLF. 
Per els anys successius regiran els fixats pel Club.  
 
Repartiment amb aperitiu al finalitzar la prova.  
 
Cada jugador escollirà per estricte ordre de classificació dins de la seva categoria entre els obsequis aportats pels 
participants. 
El jugador que no estigui present durant el repartiment de premis, podrà escollir el seu entre els obsequis sobrants a 
la Secretaria del Club. 



   

 
 
Regles i Desempats  
S’aplicaran les Regles de Golf fixades per la Reial Federació Espanyola de Golf i les locals del Club de Golf Costa 
Brava.  
 
S’efectuaran els desempats segons les Regles de Golf fixades per la Reial Federació Espanyola de Golf .  
L’Starter i el Marshall formen part del Comitè de la Prova.  
 
Els jugadors que sense previ avís o sense cap justificant no es presentin a l’hora de sortida hauran d’abonar l’import 
de la inscripció.  
 
El Comitè de Competició d’aquest Club es reserva el dret de modificar el present Reglament si ho considera oportú.  
 
NOTA: Prova NO puntuable per l´Ordre de Mèrit Infantil  
 

 
El Comitè de Competició 


