
 

 
 
 
 
 

   Reglament: 
 
 
 
 

 
Campionat Obert per tots els jugadors amb llicencia federativa en vigor de la RFEG i handicap.  

 

Regles: s’aplicaran les Regles de Golf fixades per la RFEG i les locals del Camp de Golf Municipal de 

Matadepera.  
 

Modalitat de joc:   STABLEFORD IND 18f.  Stableford Handicap.   Handicap:  No s’estableix límit. 

Categories i premis: 
1r SCRATCH INDISTINT    
1r i 2n HCP INF MASC 
1r i 2n HCP INF FEM 
1r Ii 2n HCP SUP MASC 
1r i 2n HCP SUP FEM 
1r SÉNIOR INDISTINT 
1r BENJ/ALEVÍ INDISTINT (FINS 12 ANYS) 
1r INF/CADET INDISTINT (13 a 16 ANYS ) 
1r JUNIOR INDISTINT ( 17 A 21 ANYS) 
 

El repartiment de premis i sorteig, es farà diumenge  dia 3, a les 17:30h. 

Cada jugador/a solament pot optar a una categoria, en cas d’empat privarà la categoria 
segons hcp i edat. ( no acumulables) 

 

Barres de sortida i recorregut:  Grogues per Homes. Vermelles per Dones. Vermelles fins 12 anys 

indistint ( 12 inclòs)  i Grogues  a partir de 13 anys ( 13 inclòs)  

 

Horari de sortida:  Divendres i dissabte esglaonadament per ordre de hcp, intercalant senyores i 

senyors a partir de les 09:00h,   El diumenge sortida a Shot Gun ( a tir) a les 09:00h . 
El CC pot modificar l’ordre i horari de sortides si ho considera oportú.  
 

Inscripcions:  Es tancaran  dijous dia 31 d’agost a les 10:00 hores.   Drets d’inscripció : 

Abonats del Camp: 17 € -  No Abonats: 25€ - Jugadors Juniors i/o menors: 12€. 
Aquest preu inclou un refrigeri al finalitzar la primera volta al Rest de Can Vinyers. 
  
Els jugadors que sense previ avís o sense justificació no es presentin a l’hora de sortida, tindran que 
abonar l’import de la inscripció.  Fins que no s’hagi fet efectiu  aquest import, no podran inscriure-s’hi  
en cap altre competició d’aquest camp.  
 

El Comitè de Competició es reserva el dret de modificar el present Reglament si ho considera oportú.   

 
 
 

El Comitè de Competició 
 


