Golf

8 d´Abril de 2021
REGLAMENT

1. LLOC I DATES
El Campionat es jugarà el dijous 8 d´Abril al Real Club de Golf El Prat.

2. PARTICIPANTS
Podrà participar qualsevol jugador/a amb llicència de la RFEG en vigor, de
categoria absoluta i membre de la comunitat universitària de les universitats
catalanes o centres adscrits (alumnes matriculats al curs 2020-2021, professorat i
PAS) que estiguin cursant graus, post graus o màsters.
3. FÓRMULA DE JOC
18 forats Stroke Play scratch individual.

4. HORARIS DE SORTIDA
Seran les que estableixi el Comitè de la Prova.

5. BARRES DE SORTIDA
Masculí: blanques; Femení: blaves

6. CLASSIFICACIONS
Individual masculí i femení.

7. RECORREGUT
Rosa

8. DESEMPATS
En cas d’empat es resoldrà a favor del jugador amb el handicap de joc més alt. En
cas de persistir l’empat es resoldrà per la fórmula dels últims forats (veure Llibre
Verd de la RFEG).

9. PREMIS
Es donaran medalles als 3 primers classificats en cada categoria.

10. INSCRIPCIONS
Els jugadors que vulguin participar han de formalitzar a través de la web del Real
Club de Golf El Prat: https://www.realclubdegolfelprat.com/carteles/campeonatode-cataluna-universitario (pendiente de confirmar), entre l’10 de Març i el 5 d´Abril
a les 12:00h. El preu d’inscripció serà de 35€, que caldrà abonar el mateix dia de
competició al Real Club de Golf El Prat.

11. ALTRES
L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els
participants puguin patir o ocasionar a tercers durant la prova.
Entre tots els participants se sortejaran 4 green fees (1 per persona) per a jugar al
Real Club de Golf El Prat.
Els jugadors que ho vulguin podran entrenar la setmana prèvia al campionat per
20€, en els següents horaris:
• Diumenge 4 d´Abril i Dilluns 5 d´Abril, a partir de les 14:00h.
• Dimarts 6 d´Abril y Dimecres 7 d´Abril.

12. DISPOSICIONS
El Comitè de la Prova estarà format per Beatriz Bernad, Isabel Rivero i Jorge
Olmos. Aquest Comitè es reserva el dret d’interpretar el present Reglament sempre
que es presenti un cas no contemplat en el mateix.
13. MEDIDORS LÀSER, CADDIES i BUGGIES
Per aquesta proba está permès l’ús de medidors làser, sempre que aquest no
compensi l’alçada. No està permès l’ús de caddies ni de buggies
14. ASSEGURANÇA / ATENCIÓ MÈDICA
Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta a la
seva universitat (assegurança escolar). Els participants majors de 28 anys, al no
estar coberts per l’assegurança escolar, tenen l’obligació de contractar una
assegurança a nivell personal.

