
 

 

 

Reglament Trofeu Memorial Pedro Cuatrecasas 

 

 
DATA :  

Es jugarà en dos dies, dissabte i diumenge. 

 

PARTICIPANTS : 

Es disputarà en equips de 4 jugadors indistints. Es pot inscriure 1 suplent per equip. Els equips hauran 

d’estar complets abans de començar la primera prova.  

En cada prova es podrà variar els aparellaments de cada equip.   

Podran participar jugadors/es de totes les edats amb handicap màxim 36.  

Un equip podrà convidar a un màxim de dos convidats,  

 

FÓRMULA : 

Es jugarà 18 forats cada dia de la prova.  

El primer dia 2 fourball medal play i el segon dia 2 greensome medal play. Compte la suma de els dos 

dies (Nets). 

 

HÀNDICAP: 

En el cas de modificar-se el handicap en el primer dia, per al segon dia hauran de jugar amb el nou 

handicap.  

 

INSCRIPCIÓ: 

El preu de la inscripció es fixarà cada any.  

 

HORARI: 

El Comitè de Competició fixarà l’horari de sortida. El primer dia serà per sorteig. El segon dia es sortirà 

per ordre de classificació a la inversa. 

 

PREMIS: 

Hi haurà 4 trofeus per el primer guanyador absolut dels dos dies. 4 trofeus per l’equip subcampió 

absolut dels dos dies. 4 trofeus per l’equip tercer classificat absolut dels dos dies. També 4 trofeus per 

els guanyadors del primer dia Fourball i 4 guanyadors el 2º dia Greensome. 

Els premis no són acumulables.  

L’ordre dels guanyadors serà el següent: 1º/ els guanyadors absoluts; 2º/ els 2º classificats absoluts; 3º/ 

els 3º classificats absoluts; 4º/ els guanyadors Fourball; 5º/ els guanyadors Greensome.   

 

 

DESEMPATS: 

En el cas d’un empat s’aplicarà la fórmula habitual dels concursos handicap, és a dir, guanya l’equip 

amb la suma més baixa de handicaps. De persistir l’empat, es recorreria al millor resultat dels 9, 12, 15, 

16 i 17 dels últims forats greensome.  

 

ANULACIÓ : 

En el cas de tenir que suspendre temporalment un dia de prova sense possibilitat de represa, es fixaria 

per el Comitè una nova data per a la seva celebració.  

 

 

El Comitè de Competició es reserva el dret d’interpretar o modificar aquest reglament.  

 

 

 



 

 

Vallromanes, 14 de juny 2017. 


