
                        REGLAMENT DEL CIRCUÏT      9 DE 9   2019 

 

1.- CAMPS I DATES 

Seran els que apareixen en el cartell  oficial del circuït 2019. 

Cada jornada es celebrarà en dissabte i diumenge. El número màxim de parelles que 

puguin jugar per dia vindrà determinat per les característiques de cada recorregut. En 

cas de que s´omplin els dos dies de competició, els camps podran obrir una nova 

jornada el divendres, sempre i quant es puguin formar grups complets i de diferents 

clubs.  

2.- PARTICIPANTS 

Obert a tots els jugadors que tinguin la Llicència Federativa expedida per la RFEG i 

handicap vigent, sense límit d´edat. 

3.- INSCRIPCIONS 

Les inscripcions de cada jornada, s´hauran de comunicar per fax o per correu electrònic 

al Club que organitzi la prova. 

Les inscripcions es tancaran el dijous anterior a la prova a les 19h. 

Els drets d´inscripció seran: 

30€ per jugador, 25€ els jugadors Sènior y 20€ els jugadors Junior (fins els 21 anys), en 

cada camp i que s´abonaran en el propi club. 

El dinar en el Club s´haurà de reservar. Els preus del dinar els determinarà cada club 

organitzador de la prova. 

4.- MODALITAT I FORMULA DE JOC 

Fourball stableford Scratch i handicap. 

En representació d´un club o per lliure 

5.- CATEGORIES 

Scratch i handicap indistintes. 

6.- BARRES DE SORTIDA 

Grogues per als senyors i vermelles per a les senyores. 

 



7.- HORARI DE SORTIDA 

Es realitzarà per la suma dels handicaps de joc de les parelles les primeres 9 proves 

puntuables i per la classificació general scratch en la prova final. 

El Comitè de Competició de cada Club, serà el responsable de no posar en el mateix 

grup de sortida, a mesura que sigui possible, parelles del mateix Club. 

Els horaris estaran disponibles el divendres ( dijous si és el cas) anterior a la prova a 

partir de les 15:00 hores en el Club que correspongui. 

El Comitè de la prova es reserva el dret de modificar els horaris de sortida si ho 

considera oportú. 

8.- CLASSIFICACIONS 

Es jugaran 9 proves puntuables. 

Classificació provisional: S´obtindrà en cada categoria, sumant els resultats de cada 

prova. 

Classificació final: S´obtindrà en cada categoria, sumant els 6 millors resultats de les 

proves jugades, més el resultat de la prova final. 

Final: 

Tindran preferència en primer lloc, aquelles parelles que hagin disputat un mínim de 6 

de les 9 proves puntuables. 

En segon lloc, aquelles parelles que, no havent jugat les 6 proves mínimes, hagin 

guanyat alguna de les 8 proves anteriors 

El número màxim de parelles que podran disputar la final serà de 80, a distribuir en 

tres dies de competició, per classificació Scratch de pitjor a millor de divendres a 

diumenge respectivament. 

9.- DESEMPATS 

En les dues categories: 

          Camp - En cas d´empat, en un camp es desempatarà segons el que estigui 

establert en el llibre verd de la RFEG en relació a proves de Scratch i handicap. 

          Final - En cas d´empat en la classificació genera del circuit es recorrerà al resultat 

obtingut en la classificació de la prova final. En cas de que persisteixi l´empat es 

desempatarà segons lo establert en el llibre verd de la RFEG amb relació a proves 

scratch i handicap. 



10- PREMIS 

En cada prova entrega de trofeus i sorteig de regals dels sponsors: 

         1ª,2ª i 3ª parella classificada Scratch 

         1ª,2ª i 3ª parella classificada handicap 

Els premis no seran acumulables i prevaldran en aquest ordre 

Final del Circuït: 

         1ª,2ª,3ª parella classificada Scratch 

         1ª,2ª i 3ª parella classificada handicap 

Els premis no seran acumulables i prevaldran en aquest ordre 

L´entrega de Premis i Trofeus de la classificació final s´efectuarà el diumenge en el 

camp designat per la mateixa ( Golf Barcelona). 

Optaran al sorteig dels regals dels sponsors, les parelles que hagin jugat un mínim de 6 

proves i estiguin presents en el repartiment de premis. 

12.- COL.LOCACIO DE LA BOLA  

Procediments del Comitè. Secció 8E-3 : 20 centímetres. 

Es podrà col·locar la bola en totes les proves. 

13.- CADDIES I MITJANTS DE TRANSPORT 

No està permès portar caddie. 

Està permès l´ús de buggies, però prevaldrà la decisió del Club organitzador de cada 

prova. 

14.- REGLES 

Regiran les regles de la RFEG, les RRLL permanents de la FCG i les Regles Locals de cada 

Club. 

COMITE DEL CIRCUÏT 

Javier Lopez Mecinas (Golf Moià), Miguel Angel Blasi (Vallès Golf), Quim Arnaus (Golf 

Moià/ FCG) i Francisco Monrabal (Golf de Caldes/FCG). 

Aquest Comitè es reserva la facultat de realitzar les modificacions que cregui 

necessàries pel bon funcionament de la Competició i decidirà tot el que afecti a 

l´organització i a la interpretació del present Reglament. 



COMITÈ DE LA PROVA 

Estarà format pel Comitè de Competició del Club on es celebri la prova. Aquest Comitè 

podrà realitzar totes aquelles consultes que consideri oportunes al comitè del Circuït. 

 

WELCOME PACK 

En cada camp els jugadors rebran un entrepà i una beguda, subministrats pel propi 

Club organitzador. 

           Per a qualsevol informació complementaria els jugadors es podran dirigir al seu 

Club. 

           Aquest Circuit compta amb el beneplàcit de la FCG.  

 

 

 

 


