
REGLAMENT GALAXY 2018
RECORREGUT  I DATA:
La prova tindrà lloc en el recorregut  MASIA els propers dies 5, 6 de Octubre de 2018.

PARTICIPANTS: 116 jugadors per dia
Tots els jugadors que estiguin en possessió de la corresponent Llicència Federativa en
vigor sense limitació de handicap per a aquest torneig .

MODALITAT: individual Stableford

ORDRE DE SORTIDA:

Per ordre de HCP del grup. El comitè de la prova es  reserva el dret a variar l'ordre de
sortida segons el nombre d'inscrits i fins i tot obrir un segon torn.
"Es poden formar grups sempre que siguin de 4 jugadors"

INSCRIPCIONS I HORARIS. Obertes el 24 de setembre de 2018 a partir de les 18h.
El preu de la inscripció és de 17€ per jornada per a socis .
60€ no socis divendres . 65€ no socis el dissabte . Jugadors junior 50% sobre tarifa.
Possibilitat jugar els dos dies, sent el resultat vàlid el del primer dia jugat. Un jugador

podrà participar un segon incorporant-se automàticament a una llista d'espera si la hi
hagués i en aquest cas qualsevol jugador que no hagi participat tindrà prioritat. Si no
s'habilités llista d'espera, podrà participar sense cap tipus de limitació.

El registre de jugadors i el pagament de la inscripció es realitzaran com a mínim 10
minuts abans de l'inici de la prova en la recepció del club de golf. Aquells jugadors que
no puguin realitzar el registre i el pagament corresponent en el termini establert,
hauran de posar-se en contacte amb el comitè de la prova per confirmar la seva
participació en el torneig. En cas de no fer-ho, el Comitè de la Prova podrà substituir al
jugador pel qual correspongui de la llista d'espera (si la hi hagués).
Perquè un jugador figuri en la llista d'espera és imprescindible que s'hagi inscrit a la
prova abans del tancament de les inscripcions anteriorment estipulades. De no ser així
el jugador no podrà participar en la prova. El dia de la competició la llista d'espera serà
presencial i per ordre d'aparició.



Tancament d'inscripcions:
Del Divendres: dijous 3 d’octubre a les 12:00h.
Del Dissabte: divendres 4 d’octubre a les 12:00h.

Després del tancament d'inscripcions es publicaran els horaris i s'habilitarà una llista
d'espera per cobrir possibles baixes.

BARRES DE SORTIDA: Barres grogues per els homes i barres vermelles per les dones.

DESEMPATS: En cas d'empats es resoldrà pel reglament de RFEG per a aquest tipus de
proves.

COMITÈ DE LA PROVA:
Organitzador Galaxy: Josep Guillade
2 membres a designar del comitè de competició del club de golf Barcelona

Director del torneig: Carlos Lorenzo
El Comitè autoritza als Marshalls a prendre control de temps i a donar avisos..

CONDICIONS DE LA COMPETICIÓ I REGLES LOCALS
Aquesta prova SI computarà per a l'Ordre de Mèrit del club.
Són aplicable les regles locals i condicions de competició vigents i publicats en el taulell
i la web del club.
Premis no acumulables.

CATEGORIES PREMIADAS I PREMIS:
Hcp Inferior Masculí fins a 15,4
Hcp Superior Masculí a partir de 15,5
Hcp Femení Indistinta
Scratch Indistinta
Bola més propera en els pares 3, forats 2-5-14-16
Lliurament de premis al final del circuit.
Catering a meitat de recorregut

Pares 3: premio aproximació regalss: Caixa Aneto, material de golf y un bono “ Hole in
One” de green fees 2x1
Premi hándicap categoría. Inferior masculina: Invitació a la següent prova en Fontanals
Premi hándicap categoría. superior masculina: Invitació a la següent prova  en
Fontanals



Premi hándicap categoría femenina: Invitació a la següent prrova en Fontanals
Ganador Scratch

Premis Guanyadors Circuit

Viatge a Resorts de gol e invitació a jugar la final de Summun Golf

RECOLLIDA TARGETES: Recepció de la casa club

El Comitè reserva el dret d'interpretar el present reglament sempre que es presenti un
cas no contemplat en el mateix




