
 
 
 
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 i  USGA amb els seus aclariments. 

 
REGLAMENT SÈNIOR  LEAGUE 22-23 

 
1.DATES 
La durada de la proba serà del més de Setembre de 2022 al més de Juny 2023 i les 
dates de cada volta es publicaran al calendari general de competicions del Raimat Golf 
Club i al taulell de la secció Sènior del Club. 
Es jugarà els  dijous i les dates s’anunciaran al taulell de la secció Sènior i per altres 
mitjans. 
 
2. PARTICIPANTS  
Hi podran participar tots/es els/les jugadors/es socis del Raimat golf club que hagin 
complert o compleixin 50 anys dins l’any que comença la prova. 
També podran participar tots aquells jugadors/es que no formant part de la Sènior 
League, vulguin jugar alguna volta i que hagin o compleixin 50 anys dins l’any que es 
juga la volta.   
   
3. FORMULA DE JOC  
Constarà de 10 voltes de 18 forats. Contaran per a la classificació final les 7 millors 
targetes. 
Modalitat de joc individual Stableford. 
 
4. CATEGORIES 
- Categoria Inferior indistinta 
- Categoria Superior indistinta  
Les categories  s’establiran dividint per la meitat el número de jugadors. 
Una vegada establert el tall, els jugadors/es és mantindran durant tota la lliga en la 
mateixa categoria. 
 
5. HANDICAPS 
No hi ha límit de hándicap per poder inscriure’s a la Sènior League. 
 
6. BARRES DE SORTIDA 
Sènior femení:  Les Barres de sortida seran les Vermelles 
Sènior Masculí: Les Barres de sortida seran Blaves per a tots els jugadors, ajustant-se 
els handicaps segons taula de slope.   
 
7. INSCRIPCIONS 
La inscripció es farà  a la recepció del Club o per altres mitjans.  
El pagament es farà a l’inici de la competició. El preu serà de  100 €. Aquesta quantitat 
inclou:  -Les taxes de les 10 voltes a pagar al Club per jugador/volta, els premis i els 
obsequis. 



 
  
Si un jugador no participant de la lligueta vulgues participar en alguna de les voltes, 
podrà fer-ho pagant 15€.  
 
8. HORARIS DE SORTIDA I GRUPS 
Serà el comitè de Competició qui supervisarà els grups de sortida.  
Els grups es faran  per ordre de Handicap, tenint la potestat el Comitè a modificar-ho si 
per algun motiu ho creu oportú,  sempre tenint en compte les necessitats del col·lectiu 
Sènior  de Raimat. 
Els horaris s’enviaran per sms als jugadors i  per la Clapphouse i s’exposaran el taulell 
del club. 
Les sortides seran per Shot Gun (a tret). 
 
9. SUSPENSSIÓ TEMPORAL DEL JOC, D’UN DIA O ANUL·LACIÓ D’UNA VOLTA 
Quant les circumstàncies (en general d’ordre climàtic) així ho aconsellin, es procedirà a 
suspendre temporalment el joc segons les regles de golf. Quant sigui procedent es 
reprendrà així mateix d’acord amb les regles.  
En cas de que el comitè de la prova decideixi cancel·lar una dia de la prova per causes 
que consideri  impossibiliten dur-la a  terme, buscarà una data per poder jugar la volta 
pendent, si no fos possible trobar un altre data el Comitè decidirà conforme les 
circumstàncies el que cregui mes convenient pel bon funcionament de la prova.   
 
10. CLASIFICACIONS 
 
1r 2n i 3r Handicap Inferior indistint 
1r 2n i 3r Handicap Superior indistint 
1r Classificat Scratch insistint 
1r Classificat cada volta Inferior i Superior indistint. 
 
11. DESEMPATS. 
En cas que es produís un empat, en el resultat final,  el guanyador/a serà el jugador/a 
que compti amb el Handicap de joc més baix en la seva última targeta presentada. Si 
continua l’empat el guanyador/a serà el jugador/a que hagin  aconseguit el resultat 
més baix en una de les 10 jornades de la sènior League, i així successivament.    
 
12. PREMIS 
Aquests premis no son acumulatius. 
1r, 2n i 3r. Premi per Categoria Inferior i superior indistint a la suma de les 7 millors 
targetes.  
1r Premi Scratch indistint . Comptaran les 7 millors targetes. 
Aquests premis son acumulatius 
1r Premi categoria inferior i superior indistint al jugador/a  guanyador/a en cada 
volta. 
Tindran dret a aquest premi tots els jugadors que participin en  la volta siguin o no 
membres de la Sènior Leage però que hagin pagat la inscripció de 15€.  
 



 
 
13. COMITÈ DE LA PROVA I COMITÈ DE COMPETICIÓ 
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 
2 Membres del comitè del competició designats pel President del 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. 
 
Comitè de Competició  RGC                                                                    
Raimat Agost 2022 
 

CALENDARI 
 

dijous, 22 setembre de 2022 

dijous, 27 octubre de 2022 

dijous, 10 novembre de 2022 

dijous, 15 desembre de 2022 

dijous, 26 gener de 2023 

dijous, 23 febrer de 2023 

dijous, 16 març de 2023 

dijous, 20 abril de 2023 

dijous, 18 maig de 2023 

dijous, 15 juny de 2023 


