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Reglament Match-Play Handicap individual 

1. LLOC  

El torneig es disputarà al Simulador de la botiga “Golf Pro” 

 

 
C/ Maria Pla, 9 

AD500 Andorra La Vella 

+376 862 947 

 

2. MODALITAT DE JOC: 

Match-Play Handicap Individual 

 

S’establirà un quadre amb eliminatòries directes en format Match-Play amb 

compensació de handicap.  

Tots els partits es disputaran a 9 Forats en el camp de golf Chonan Sangnok Country 

Club seleccionat al simulador. El jugador que guanyi la seva partida anirà avançant en 

el quadre.  

 

3. HANDICAPS: 

En Match-Play, el jugador amb handicap més alt rep 3/4rts de la diferencia de handicap 

de joc, jugant l’altre jugador amb handicap zero (0). 

 

Exemple:  Partida Jugador1 vs. Jugador2 

 Handicap real Jugador1 = 4,5 i Handicap real Jugador2 = 14,4 

 Handicaps de joc (arrodonits): Jugador1 = 5 i Jugador2 = 14 

 Diferència de handicaps de joc: 14 – 5 = 9 

 3/4rts de la diferencia de handicap de joc = 9 x ¾ = 6,75 (7 arrodonit) 

 El Jugador2 (amb handicap més alt), gaudiria de 7 cops de avantatja per un 

recorregut de 18 forats. LA MEITAT DONCS SOBRE 9 FORATS. 

En aquest cas, el Jugador2 tindria 3 o 4 cops de més que el Jugador1 sobre els 9 

forats del torneig (depenen de la distribució dels handicaps de cada forat en el 

recorregut). 
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4. INSCRIPCIONS i PARTICIPANTS 

La inscripció es farà per ordre cronològic mitjançant trucada a la Federació de Golf 

d’Andorra. 

 

Podran inscriure’s a la prova tots aquells jugadors amb possessió d’una llicència 

federativa i handicap en vigor. El nombre de places es limita a 32 jugadors. 

Preus: a cada eliminatòria, cada jugador pagarà 3€. 

 

Obertura inscripcions: 18/01/2016 

Tancament inscripcions : 29/01/2016 

 

5. DATES 

El torneig es disputarà del 25/01/2016 al 11/03/2016, repartides les rondes de la 

forma següent (en el cas de tenir un mínim de 20 inscrits): 

 

 Primeres rondes (1/16ns de final):  

Del 01/02/2016 al 20/02/2016 (20 dies) 

 

 Segones rondes (1/8ns de final):  

Del 22/02/2016 al 03/03/2016 (10 dies) 

 

 Terceres rondes (1/4ts de final):  

Del 04/02/2016 al 11/03/2016 (7 dies) 

 

 Semifinals: 

Del 12/03/2016 al 16/03/2016 (4 dies) 

 

 Finals: 

Del 17/03/2016 al 19/03/2016 (3 dies) 

 

Cada jugador serà responsable de posar-se en contacte amb el seu adversari per 

concretar el dia i l’horari per la disputa del seu partit (dins del termini previst per la 

ronda disputada), en funció dels horaris disponibles. 

Per qüestions logístiques, els horaris per la disputa de les partides serà de 18h a 20h 

(de dilluns a dissabte) o a convenir amb la botiga Golf Pro. 

 

Es podran consultar els dies i horaris disponibles trucant a la botiga Golf Pro. 
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6. QUADRE, ORDRE I BARRES DE SORTIDA: 

El quadre serà confeccionat pel Comitè de Competició. El criteri per a repartir cada 

jugador en el quadre serà atenent procediment següent: 

 Al tancament de les inscripcions, els primers inscrits per ordre cronològic (fins a un 

màxim de 32) entraran el la llista de participants. 

 S’ordenarà la llista de participants per ordre de handicap (de més baix a més alt), 

associant així a cada participant el número del seu rànquing (1 pel handicap més 

baix, 2 pel segon millor handicap, etc...) 

 En funció del nombre de participants, es definirà la quantitat de caps de sèrie i es 

repartiran en diferents llocs oposats del quadre. Els caps de sèrie seran els 

jugadors amb millor handicap. 

 Una vegada col·locats els caps de sèrie als llocs assignats, s’efectuarà un sorteig 

per decidir dels emparellaments, començant a col·locar els jugadors per la “part 

alta” del quadre respectant l’odre del sorteig. 

 

Les barres de sortida seran Grogues per Homes i Vermelles per Dones. 

 

7. PREMIS: 

Opten als premis els 4 primers classificats del torneig.  

 1er classificat: 

 2on classificat: 

 3er i 4rt classificats: 

 

8. PUNTUACIONS I RESULTATS: 

S’actualitzarà el quadre desprès de cada partida i es podrà consultar a la botiga Golf 

Pro i a la Federació de Golf d’Andorra. 

 

9. DISPUTES I RECLAMACIONS: 

Seran resoltes segons les previsions de la Regla 34. 

  

10. DESEMPATS: 

Si el partit queda empatat al forat 9, es seguiran jugant els forats següents (10, 11, 12, 

etc ...) que facin falta (en l’ordre normal que marqui el simulador) fins que un dels 

jugadors guanyi un forat i per conseqüent, la partida. 

En cas d’arribar al forat 18 empatats, es continuaria tornant al forat 1. 

 
 
FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA 
Carrer St. Antoni, 5 - Entresol D 
AD700 Escaldes-Engordany 
Horari de secretaria de 16h a 20h de dilluns a divendres 
+376 861 100 
fga@fga.ad  http://www.fga.ad 

mailto:fga@fga.ad
http://www.fga.ad/

