
TORNEIGS que en formen part i dels que s’obté la classificació per disputar les finals:

 26 de gener dimecres  GAUDI GOLF CLUB
  9 de febrer  dimecres  GOLF COSTA DORADA
  2 de març    dimecres  CLUB DE GOLF TERRAMAR
 16 de març   dimecres  GOLF DE PALS
 20 d’abril       dimecres  GOLF D’ARO
   4 de maig    dimecres  GOLF SANT CUGAT
 18 de maig    dimecres  GOLF COSTA BRAVA

TORNEIGS  on es disputen les finals:
Dimecres 8 de juny CLUB DE GOLF LA CERDANYA
Dijous 9 de juny FONTANALS GOLF CLUB

PARTICIPANTS 
Poden participar tots els jugadors socis de SEGOLFCAT. El número de participants estarà limitat en cada prova al numero màxim de
jugadors que es determini en cada camp, respectant rigorosament l’ordre d’inscripció de cada torneig. 

CATEGORIES 
Masculina 1era categoria fins hàndicap 15,0, 
Masculina 2ona categoria des de hàndicap 15.1 fins a hàndicap 22.5.
Masculina 3era categoria des de hàndicap 22.6 
Per establir la categoria on participarà cada jugador s’observarà el handicap del jugador del dia de la primera prova i es mantindrà
durant totes les proves del Challenge.
Femenina  categoria única.
 
INSCRIPCIONS 
Les inscripcions es realitzaran a través de formulari per cada camp en el web www.segolfcat. La apertura d’inscripcions es realitzarà 15
dies naturals anteriors al dia del torneig 
El tancament d’inscripcions se realitzarà a las 10 hores del tercer dia natural anterior al dia del torneig. 

MODALITAT DE JOC 
Stableford individual, amb handicap limitat a 28 en categoria masculina i 36 en categoria femenina.
 

BARRES DE SORTIDA
Categories Masculines: Barres grogues. Els de majors de 70 anys podran demanar sortir de barres blaves, amb el hàndicap ajustat segons
slope de cada camp.
Categoria femenina: Barres vermells

HORARIS DE SORTIDA I GRUPS
El Comitè de Competició establirà l’ordre i horaris de sortida. 
En les darreres dues proves de la fase de classificació es realitzaran les sortides per estricte ordre de classificació. 
Les 2 proves finals es jugaran per l’ordre establert segons la classificació de les 7 proves inicials.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ 
Resultat Stableford obtingut per cada jugador. 

CLASSIFICACIONS 
Separades per cadascuna de les 4 categories.
Puntuaran els cinc millors resultats de les 7 proves inicials, per configurar la classificació d’accés a les finals.

FINAL DE LA III CHALLANGE SEGOLFCAT GRAN PREMI DOM PEDRO HOTELES
Participaran els 4 primers classificats de cada una de les 4 categories, en total 16 jugadors que optaran al premi final, en el cas de que
algun jugador classificat no s’inscrigui per jugar la final, ocuparà el seu lloc el següent classificat. 
El guanyador serà el que obtingui millor puntuació Stableford en la suma de les proves dels dies 8 de juny CLUB DE GOLF LA CERDANYA i 9
de juny FONTANALS GOLF CLUB.

DESEMPATS 
En cas d’empat final en la classificació d’una prova o classificació final, guanyarà el jugador amb el handicap més baix el dia de inici de la
primera prova del Challenge. 

PREMIS EN CADA TORNEIG
En cada prova, els socis de SEGOLFCAT, obtindran premi, al guanyadors de cada categoria. 

PREMI AL FINAL DE LES SET PROVES INICIALS
Els guanyadors de cada categoria, obtindran la participació gratuïta en els dos torneigs finals a celebrar els dies 8 i 9 de juny així com una
nit d’hotel en habitació individual en l’hotel que determini SEGOLFCAT, per facilitar la participació en amb dues proves finals. 

PREMI FINAL 
Setmana de Golf en el XXIV DOM PEDRO CLASSIC en el Algarve –Portugal- que se celebrarà el proper mes de gener de 2023, inclou
habitació Individual i esmorzar, així com la participació en el torneig de golf que inclou 5 partides i el programa de l’hotel per els jugadores,
per invitació de DOM PEDRO HOTELES. 
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