
 

 

                           

             

             GRAND PRIX SÈNIOR 2022 
 

 

Empordà Golf Club, 5 i 6 de febrer de 2022  

 

LLOC I DATES 

 
Es jugarà el 5 i 6 de febrer de 2022 en el camp LINKS d’Empordà̀̀ Golf Club.  

 

PARTICIPANTS  

Podrà participar qualsevol jugador/a en possessió de llicència federativa de la RFEG  

Participaran un màxim de 100 jugadors/es distribuïts de la manera següent:  

• Masculins: ........................... 70 jugadors  
• Femenines: ........................... 30 jugadores  

Quan les inscripcions en qualsevol categoria siguin superior al nombre de 
participants permès, el tall es farà en funció del hàndicap exacte del dia del 
tancament de la inscripció, eliminant als hàndicaps més alts. En caso d’excés 
en la inscripció en l’últim lloc, participaran tots els empatats. En el cas que no 
s’àrribi el nombre màxim de jugadors (masculins o femenins), les places 
restants podran ser cobertes per jugadors de l’àltre sexe, segons ordre de 
hàndicap exacte fins a la publicació de l’horari de sortides del primer dia. Un 
cop publicats els horaris, només es cobriran les baixes, homes per homes i 
dones per dones.  

Si en una categoria no hi ha un mínim de 6 inscrits, se suprimirà com a tal.  



 

 

 

HÀNDICAPS  

Els hàndicaps d’inscripció màxims seran els següents:  

• Masculí: ........................... 26,4  
• Femení: ........................... 26,4  

 

FÓRMULA DE JOC  

MASCULÍ: 36 forats Stroke Play Scratch Individual, en dos dies consecutius a raó de 
18 forats diaris.  

FEMENÍ: 18 forats Stroke Play Scratch Individual el diumenge 6. 

BARRES DE SORTIDA 

• Masculí: ........................... Grogues  
• Femení: ........................... Vermelles  

 

 

VEHICLES MOTORITZATS  

S’autoritza l’ús de vehicles motoritzats per aquesta competició.  

 

QUARTO DE PALS 

Els jugadors podran deixar una bossa (sense carret) al quarto de pals. 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions i el pagament es faran digitalment a través de l’aplicació 
CLAAPHOUSE o directament a la recepció del golf Empordà (972.760.450) 

El tancament de les inscripcions serà el DIMARTS 1 de FEBRER de 2022 a les 12:00 
hores.  

A efectes de dur a terme el tall del campionat, es tindrà en compte el hàndicap exacte 
que figura a la base de dades de la RFEG al tancament  de les inscripcions. El llistat 
d’admesos es publicarà a la web d’EMPORDÀ GOLF (www.empordagolf.com)  
l’endemà del dia de tancament  de les  inscripcions. Una vegada publicada la llista 



 

 

oficial d’admesos, s’establirà un període de reclamacions de 24 hores per a corregir 
els possibles errors. Passat aquest període, no s’atendrà cap reclamació i les llistes 
es consideraran definitivament tancades.  

És responsabilitat exclusiva dels jugadors assegurar-se que les seves inscripcions es 
processen correctament, i un cop publicada la llista de participants, de confirmar si 
han estat admesos.  

 

DRETS D’INSCRPCIÓ 

Import d’inscripció: 

• 80€ MASCULÍ 
• 40€ FEMENÍ 

Volta d’entrenament: el divendres 4 de FEBRER a partir de les 12h.(màxim una volta 
por jugador). 

Preu: 28€ 

 

INCIDÈNCIES A INSCRIPCIONS  

• Inscripció anul·lada: Tots els jugadors hauran de fer efectiva la baixa per 
escrit àbàns de là publicàció de l’horàri de sortides. Si ho fan desprès, hauran 
de presentar una justificació per escrit. Si no ho fan així, seran sancionats 
amb el pagament de la inscripció.  
 

• No Presentats: Tots els jugadors hauran de notificar al Comitè de la Prova per 
escrit, la justificació per la no presentació. El Comitè valorarà cada cas i 
notificarà al jugador la decisió. El jugador que no presenti justificació serà 
sancionat amb el pagament de la inscripció i amb la no participació en la 
pròxima edició de la prova.   

Nota: en proves de 2 o més voltes el jugador/a que no es presenti a la 2a o 
posterior i no ho justifiqui, serà sancionat amb la no participació en la 
pròxima edició de la prova. 

• Retirats: El jugador que es retiri, haurà de notificar al Comitè de la Prova els 
motius de la seva retirada, en cas de no comunicar-ho, serà sancionat amb la 
no participació en la pròxima edició de la prova.  
 

• Devolucions quota d’inscripció: Només es tornaran les quotes d’inscripció si 
no es poden celebrar 2/3 parts de la competició. (Exemple: prova de 54 forats 
si no es poden completar 36 forats) 

 



 

 

 

HORARIS DE SORTIDES 

El Comitè de là Provà estàblirà l’ordre i els horàris del primer i segon dià. 

 

CLASSIFICACIONS  

Es proclamaran Campió y subcampió, Campiona i subcampiona. Campió y Campiona 
majors de 60 el/la jugador/a amb la suma de resultats scratx més baixa.  

 

 

DESEMPATS  

En càs d’empàt àl lloc de Càmpió o Càmpionà, els empàtàts hàuràn de jugàr els foràts 
de Play Off que designi el Comitè de la Prova per desempatar. 

 

PREMIS  

Pels Campions i subcampions masculins i femenins. 

Pels campions majors de 60 anys masculins i femenins. 

El repartiment de premis es farà un cop finalitzada la competició. 

Els federats per la FGA jugaran sense opció a premi, 

 

COMITÈ DE LA PROVA I COMITÈ DE COMPETICIÓ D’EMPORDÀ GOLF 

El Comitè de la Prova (Pol Bech i Josep Saris) decidirà en tot allò que afecta 
l’orgànitzàció i là interpretàció del reglàment. EL Comitè de Competició d’EMPORDÀ 
GOLF queda facultat per variar les condicions del reglament, si hi hagués causes que 
així ho aconsellin, sempre amb la finalitat del bon desenvolupament de la prova. 

 
 


