CAMPIONAT DE PERALADA (Puntuable GRAN PRIX)
REGLAMENT DE LA PROVA
LLOC I DATA
Es jugarà al Club de Golf Peralada, a la data designada cada any.
PARTICIPANTS
Obert a tots els jugadors en possessió de la corresponent llicència en vigor de la Real
Federación Española de Golf, fins un màxim de 90 jugadors (66 jugadors masculins i 24
jugadores femenines).
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es tancaran el dijous anterior a la prova a les 15:00.
La mateixa tarda es publicarà la llista d’admesos per ordre estricte de hàndicap.
Els drets d’inscripció són 80€ pels No Socis del Club. Als Juniors se’ls aplicarà el 50%.
CATEGORIA, MODALITAD Y FORMULA DE JOC
Categoria Masculina i Femenina. Es jugaran 36 forats Stroke Play Scratx Individual.
HANDICAP
Handicap limitat a 26,4 per senyors i a 30,0 per senyores.
BARRES DE SORTIDA
Blanques per senyors i Blaves per senyores.
HORARIS DE SORTIDA
A la primera volta es realitzaran per ordre de handicap i segons sexes. A la segona, per
classificació.
PREMIS
Campió i Campiona // Sub-Campió i Sub-Campiona.
REGLES I DESEMPATS
S’aplicaran les Regles de Golf fixades per la RFEG i les locals del Club de Golf Peralada.
No es pot jugar amb Buggy ni Moto.
En cas de empat s’aplicarà el que estableix el Libro Verde de la RFEG (25/11/2009) al
Capítol II apartat 6.9 a. Els forats pel desempat seran l’1 i el 9 alternativament fins la
resolució del mateix.
Els jugadors que sense previ avís o justificant no es presentin a l’hora de sortida hauran
d’abonar l’import de la inscripció. El Comitè de Competició del Club es reserva el dret de
modificar el present Reglament si ho considera oportú.
DISPOSITIUS PER MESURAR DISTÀNCIES
Es poden utilizar dispositius que medeixin exclusivament la distància. Qualsevol
dispositiu disenyat per calcular/mesurar altres condicions (caigudes, velocitat del vent,
temperatura, etc…) infringeix la Regla 14-3. La penalitat és de descalificació, tant si s’han
utilitzat aquestes funcions com si no.
NOTA: Les 2 voltes són puntuables per l’ORDRE DE MÈRIT.
El Comitè de Competició

