
Reglament  I GRAN PREMI VALLES ORIENTAL 2022

LLOC 
Es jugarà en el Camp de Golf la Roca  en les jornades següents: 

dimarts 15 de febrer         dimecres 22 de juny         dimecres 7 de setembre 
 FINAL  dimecres 21de desembre

PARTICIPANTS 
Podran participar tots/tes els jugadors/es sèniors, Socis del Club de Golf  La Roca i Socis de Segolfcat. El número 
de participants queda limitat fins un màxim dels 100 primers inscrits en cada jornada. 
CATEGORIES 
Masculines 1era categoria fins handicap 15,0,  2ona categoria de handicap 15,1 fins 22,5 i 3era categoria a partir 
de handicap  22,6. 
Femenina categoria Única.  
INSCRIPCIONS 
Les inscripcions per cada jornada es faran a través de la pàgina  www.segolfcat.cat . 
L’apertura es realitzarà 15 dies naturals anteriors al dia del torneig. 
Es tancaran a les 10 hores del segon dia natural anterior al dia del torneig.  
MODALITAT DE JOC
Es jugarà Stableford Handicap Individual a 18 forats, con handicap de joc limitat a 28 para homes i 36 para dones.  
Els jugadors i jugadores amb handicap superior podran participar en la competició amb el handicap limitat.  
BARRES DE SORTIDA 
Homes barres número 2 o 3 a determinar en cada prova. Els majors de 70 anys ,en cas de sortir de barres numero 
2 poden demanar sortir de barres número 3 amb el handicap ajustat segons slope.
Dones barres número 4 o 5 a determinar a cada prova
HORARIS DE SALIDA I GRUPS 
El comitè de la prova establirà l’ordre i horari de sortida.   En la prova final les sortides es faran per estricte ordre 
de classificació.
SISTEMA DE PUNTUACIÓ 
Resultat Stableford Individual de cada jugador. 

CLASSIFICACIONS
S’establirà un sistema de punts per les tres primeres proves segons la relació adjunta:
1º  25 punts 2º 20 punts 3º 17 punts 4º 15 punts 5º 14 punts 6º 13 punts
7º 12 punts 8º 11 punts 9º 10 punts 10º 9 punts 11º 8 punts 12º 7 punts
13º 6 punts 14º 5 punts 15º 4 punts 16º 3 punts 17º 2 punts 18º 1 punts
D’aquestes tres primeres proves puntuaran els dos millors resultats obtinguts, descartant el pitjor en cas
d’haver jugat les tres jornades.
La final a celebrar el 21 de desembre puntuarà el doble de punts de les primeres tres proves.
1º 50 punts 2º 40 punts 3º 34 punts 4º 30 punts i així successivament.
El guanyador serà el que tingui més punts de la suma dels dos millors resultats de la primera fase més el
resultat de la final del dia 21 de desembre
DESEMPATS 
En cas d’empat s’aplicaran les normes del Libro Verde de la RFEG. 
PREMIS  
Els associats a SEGOLFCAT, obtindran premi en cada torneig, la guanyadora y guanyadors handicap de cada
categoria. 

PREMI FINAL  La guanyadora i guanyadors de cada categoria obtindran Trofeu commemoratiu . 

COMITÉ DE COMPETICIÓ.- Estarà format per el comitè de competició de SEGOLFCAT, essent les seves 
decisions inapel•lables, havent de ser acceptades per tots els participants.  

 Barcelona, febrer 2022
 SEGOLFCAT 


