
 

IV TORNEIG MARIBEL MORATO 

REGLAMENT PROVA DE  9 i 18 FORATS 

Aquesta prova es regirà pels reglaments següents: 
Regles Locals Grals. de les proves de la FCGolf I RL especifiques del Raimat golf. 
El reglament específic d’aquesta prova 
Les Regles de Golf (guia oficial) R&A  USGA amb els seus aclariments. 

 

1. DATES: 
 
9   FORATS : El dimecres 20 d’Abril en horari de tarda. 
18 FORATS: El diumenge dia 24 (avançat)  o el dimarts 26 d’Abril de 2022 
 
2- PARTICIPANTS: 

Hi podran participar totes les jugadores sòcies o abonades del Raimat golf club que hagin 
complert o compleixin 21 anys dins l’any que es juga la prova. 
 
3. MODALITAT DE JOC: 

La modalitat de joc serà individual stableford handicap. 

 

4.- BARRES DE SORTIDA: 

Seran les vermelles per totes les categories. 

 

5. CATEGORIES: 

18 Forats: Categoria Inferior i Categoria Superior 

El tall de handicap de cada categoria serà el que surti de dividir per la meitat el número 

de senyores participants. El tall sempre es farà deixant menys jugadors a la  categoria 

inferior que a la superior. 

 9 Forats: Sols podran jugar-la les senyores de handicap 36 o més que hagin començat a 

jugar competicions del club aquest any. 

Una jugadora només pot competir en una de les categories. 

 

6. HANDICAPS 
18 Forats: Sense límit de hàndicap 

 9 Forats: Jugadores amb Hcap 36 o més 
  



 

7. INSCRIPCIONS 
La inscripció es farà  a la recepció del Club o pels sistemes whatsapp de la secció Ladies 
El pagament es farà en efectiu al recollir la tageta.. 
El preu serà de 15 € per totes les categories 
 
8. HORARIS DE SORTIDA I GRUPS: 

 9 forats:  L’horari de sortida serà dimecres 20 d’abril a partir de les 15:30 hores. 

18 forats: - Diumenge 24 d’abril a partir de les 9 hores. 

      - Dimarts 26 d’abril a tiro a les 9:20 h i per ordre de hàndicap. 

 

9. CLASIFICACIONS 

18 FORATS - 1a 2a i 3a classificada de cada categoria. 

  9 FORATS – 1a i 2a classificada 

   

10. DESEMPATS 

En cas d’empat es tindrà en compte els desempats segons el Llibre verd de la RFEG. Per 

les proves hàndicap. 

11. PREMIS: 

18 FORATS     1º, 2º, 3º, premi  de cada categoria inf. i sup. 

  9 FORATS      1a i 2a classificada 

Premi especial a la penúltima jugadora de 18 forats segons la classificació general sense 

tall de handicap. 

 

12. COMITÈ DE LA PROVA 

El comitè de la prova decidirà en tot el que afecta a l’organització i interpretació del 
present reglament 
El comitè de la prova estarà format per: 

• President del Comitè de Competició 

• Delegada Ladies Raimat 

• Membre del comitè del competició designat pel Predient CC 

• Gerent  
El comitè de Competició del Raimat Golf queda facultat per variar les condicions del 
reglament, si existissin causes que així ho aconsellin, sempre amb la finalitat del bon 
desenvolupament de la prova. 
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