
 
 

REGLAMENT 
 

CAMPIONAT DOBLE DEL CLUB   
 

 

 

DATA: 
 

Es jugarà el dia que cada any determini el Comitè. 

 

PARTICIPANTS: 

 

Tots els socis del club que estiguin en possessió de la Llicència Federativa i sense limitació de 

handicap per aquest campionat. 

 

FÓRMULA DE JOC: 

 

Es jugaran 18 forats amb la fórmula Foursome Scratch i es classificaran les 15 primeres parelles 

masculines scratch, més la parella campiona de l'any anterior (homes); i es classificaran les 15 

primeres parelles femenines scratch, més la parella campiona de l'any anterior (dones). 

En finalitzar el Campionat Foursome, es confeccionarà el Quadre de Match d'acord amb el 

corresponent 16 parelles masculines i 16 parelles femenines. 

 

Tant en la categoria masculina com femenina si hi ha menys de 20 parelles inscrits es 

classificaran per a les eliminatòries els 7 primers classificats scratch més els campions de l'any 

anterior, i en femení es classificaran les 7 primeres parelles més les campiones any anterior. 

 

* Nota: En el cas que els campions / es de l'any passat no juguin els mateixos components de la 

parella l'any en què se celebra el Campionat, no passaran a les eliminatòries com a primers 

classificats, sinó que es procedirà a classificar els 16 primers scratx en el cas dels homes i de les 

dones. 

 

 

BARRES DE SORTIDA: 

 

Per ser Campionat es sortirà de barres blanques pels senyors i de barres blaves per a les 

senyores. 

 

INSCRIPCIÓ: 

 

Es fixarà cada any. 

 

DESEMPATS: 

 

1º.- En cas d'empat en el Campionat Classificatori, es resoldrà per diferència de handicap. 

2n.- En cas d'empat en les Eliminatòries de Match-Play, es resoldrà immediatament pel sistema 

de Play-Off al primer forat bestiar. 

 



TRANSPORT MOTORITZAT: 

 

L'ús de cotxes i motos de golf per part dels jugadors queda totalment prohibit, amb penalitat de 

desqualificació. 

 

PREMIS: 

 

A les Eliminatòries hi Copa per als Campions / es i els Sub-campions / es. 

 

El Comitè de Competició es reserva la possibilitat de cobrir les baixes de jugadors, un cop 

efectuat els horaris de sortida, com cobrir partits incomplets, així com modificar les 

característiques i condicions d'aquest campionat. 

 

 

Vallromanes, 27 de juliol de 2017 
 


