
 

 

 

IV TORNEIG "GOLF A LES ESCOLES" 

REGLAMENT 
 

LLOC 
La prova tindrà lloc a l’ Golf Costa Daurada el DISSABTE dia 19 MAIG 2018. 

 

INSCRIPCIONS 
Es realitzaran, via e-mail (escanejada) a golfalesescoles@catgolf.com, abans del DIMARTS dia 7 de 
MAIG a les 12:00 hores, emplenant el full* adjunt.  
*El PDF de la inscripció es pot omplir des de l'ordinador 

 
PARTICIPANTS 
Podran participar totes les escoles i centres adherits al programa de "Golf a les Escoles" presentant 
un màxim de 3 equips per competició formats per 4 jugadors/es.  
A la competició “sense handicap” es imprescindible que els integrants dels equips no hagin 
competit anteriorment.  
A la competició “amb handicap" els integrants dels equips hauran de tenir handicap adjudicat a la 
seva llicència federativa, abans de realizar la seva inscripció al torneig. 

 
FORMULA DE JOC 
Prova Jugadors "sense handicap" 
La fórmula de joc d'aquesta prova serà Fourball Scratch (Millor Bola), és a dir, cada nen/a jugarà 
amb la seva bola i contarà el millor resultat de la parella. 
Cada equip formarà 2 parelles, on una parella jugarà 3 forats curts designats pel Comitè de la 
Prova (Targeta 1) i l'altra parella jugarà un recorregut de Putt al Putting Green (Targeta 2). 
L'equip guanyador serà el que obtingui la suma més baixa de les dues targetes de l'equip (Targeta 
1 + Targeta 2). 

 

Prova Jugadors amb handicap 
La fórmula de joc d'aquesta prova serà Fourball Handicap Stableford (Millor Bola). Cada equip 
formarà 2 parelles que jugaran 9 forats. 
L'equip guanyador serà el que obtingui la suma més baixa de les dues targetes de l'equip. 

 
BARRES DE SORTIDA 
Les marcarà el Comitè de la Prova. 

 
DESEMPATS 
Prova Jugadors "sense handicap" 
En cas d'empat, es jugarà un Play-off al Putting-Green on cada equip seleccionarà 1 jugador/a per 
disputar. 
Prova jugadors "amb handicap" 
En cas d'empat, guanyarà l’equip amb la suma de handicaps de joc més baixa. En cas de persistir 
l’empat es tindrà en compte els últims 3, 6, 7 i 8 forats. Si persisteix l’empat es decidirà per sorteig. 
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PREMIS 
» Premis pels integrants de l’equip guanyador de cada prova del Torneig. 

 

» Premi pel centre escolar de l’equip guanyador. 
 

» Premi pel club/camp de golf referència de l’equip guanyador. 
 

» Welcome Pack per a tots els participants. 
 
» Invitació a la Final Nacional (1ers. i 2ons. Classificats de cada prova) que tindrà lloc el 29 i 30 de 
setembre al Centre Nacional de la Real Federación Española de Golf (Madrid). 

 
DISPOSICIONS GENERALS 
El Comitè de la Prova serà el responsable del desenvolupament de la prova i d'interpretar el 
present reglament o de decidir en algun cas no contemplat en aquest. 

 
 
 
 
 
 

Federació Catalana de Golf 


