
     

 

 
 

TORNEIG SOCIAL 
 

 

 

 

 

1. DATA i LLOC 
 

Dissabte dia 8 de maig de 2021 

Real Club de Golf de la Cerdanya 

Adreça: Barrio de golf s/n – 17520 Puigcerdà – Girona  

 

Diumenge dia 9 de maig de 2021 

Aravell Golf 

Adreça : Av. Del Cadí, 2 – 25712 Aravell – Lleida, ESPANYA  

 
 
2. PARTICIPANTS 

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

federativa i el handicap en vigor. 

 
3. INSCRIPCIONS: 

Les inscripcions s’obriran el dilluns dia 26 d’abril fins el dimarts dia 4 de maig a les 18 hores 
i es faran mitjançant trucada al Club de Golf Principat o per correu electrònic cgp@cgp.ad. 

El nombre de places vindrà limitat en funció de la disponibilitat oferta pel camp hoste i es 
respectarà l’ordre d’inscripció. 
 

3.1 COVID: 

A petició del Ministeri d’Esports, per tal de garantir el correcte seguiment dels protocols 
COVID aprovats en l’àmbit de competicions esportives, tots els participants en el TORNEIG 
SOCIAL 2021, hauran de fer un cribratge obligatori mitjançant un test COVID abans de la 
competició. Aquest test és gratuït per als Andorrans i residents al país. 

Per aquest motiu, demanem que ens torneu degudament omplert l’arxiu Excel que us 
adjuntem. Cal tenir en compte que, tal i com indica el mateix arxiu, tots aquells que hagueu 
passat el virus també cal que ho informeu. Un cop haguem rebut aquesta informació, la 
remetrem al Ministeri d’Esports. 

El dijous dia 6 de maig farem arribar una convocatòria d’hora i lloc per tal de passar el test 
d’antígens a tots aquells jugadors que el Ministeri consideri que cal testejar en funció del 
seu historial COVID. Aquest test es farà el divendres dia 7 de maig. 

Per tal que no us suposi cap inconvenient d’horari, si us plau informeu en la columna 
Preferència (Matí/tarda) detalladament la franja horària que us aniria millor per passar el 
test.  



     

 

 

 
 
Preus 
CERDANYA   

✓ 38,00.-€ per als Socis del Club de Golf Principat i socis de Real Club de Golf Cerdanya 
 
ARAVELL  

✓ 30,00.-€ per als Socis del Club de Golf Principat / 15,00.-€ Júnior (-18 anys)  

✓ 18,00.-€ socis Club d’Aravell Golf & Country Club / 9,00.-€ Júnior (-18 anys)  

 

Horari de sortida: 

Es publicaran les sortides un dia abans del torneig a les xarxes socials del CGP i del camp.  

 

 

4. HÀNDICAPS: 

Es recorda que el jugador és responsable de que el handicap de joc que consti en la 

targeta estigui actualitzat i correcte. 

 
Els hàndicaps estaran limitats a 26,4 pels homes i a 36,4 per les dones. 
Categoria Inferior fins a 17,4 
Categoria Superior a partir de 17,5 
 
 

5. MODALITAT DE JOC: 

STABLEFORD Individual  
 
 

6. GRUPS, ORDRE I BARRES DE SORTIDA:  

Per la volta de dissabte, els grups de sortida seran confeccionats pel Comitè de 

Competició seguint les peticions dels participants i la resta, per handicaps semblants.  

Per la volta de diumenge, en funció dels resultats del dia anterior, es configuraran 6 

sortides “estel·lars” amb els quatre primers llocs de les categories: Scratch, Inferior, 

Superior, Femení, Sènior i Júnior, i la resta per ordre de hándicap. 

No obstant l’anterior, el Comitè es reserva el dret de canviar l’ordre en funció  de les 

necessitats de la competició. 

 
Pels dos dies, les barres de sortida seran Grogues per Homes i Vermelles per Dones 

 
 

7. PREMIS: 

Optaran als premis tots els jugadors que siguin socis del CLUB DE GOLF PRINCIPAT i que 
disputin les dues voltes.  

La classificació del Torneig Social del CGP, serà la suma del resultat stableford de les dues 
voltes en totes les categories. 

 
 



     

 

 
 

Trofeu + regal per a les següents categories: 
 

• 1r. Classificat Scratch   

• 1r, 2n i 3r Classificat Handicap Inferior indistint  

• 1r, 2n, i 3r Classificat Handicap Superior Indistint   

• 1a. Classificada Handicap Indistint Femení  

• 1r. Classificat Handicap Indistint Júnior   

• 1r. Classificat Handicap Indistint Sènior   
 
 
Hi haurà premi pel guanyador de cada una de les voltes en les categories Scratch, Handicap 
Inferior i Handicap Superior per premiar aquells jugadors que només puguin disputar una 
de les dues voltes. Aquests premis son independents als descrits anteriorment (premis per 
les dues voltes) 
 

 
8. PUNTUACIONS I RESULTATS: 

Els resultats de cada prova estaran a disposició del jugador a la seu de CGP, i es 

publicaran de forma provisional a la web i al facebook. 

 

 
9. DISPUTES I RECLAMACIONS: 

Seran resoltes segons les previsions de la Regla 34. 

 
 

10. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL JOC O ANUL·LACIÓ DE LA PROVA: 

 

El comitè de competició podrà suspendre o aplaçar la prova si la situació 

climatològica ho requereixi. 

 

El comitè de competició podrà declarar la prova nul.la si la totalitat de participants 

no poguessin completar-la. 

 

La competició serà a dues voltes de 18 forats. En cas de suspensió definitiva de la 

segona volta (perquè no es pot reprendre el joc un altre dia per decisió del comitè) 

la classificació es farà amb els resultats de la volta completada. 

 
 

11. DESEMPATS: 

En cas d’empat en la classificació Handicap, el guanyador serà el jugador amb el 

handicap més baix. 

 

En cas d’empat en la classificació Scratch, el guanyador serà el jugador amb el 

handicap més alt. 



     

 

 

 

En el cas que els jugadors empatats tinguin  el mateix 

handicap de joc, el desempat es resoldrà amb la suma del resultat dels 9,12,15,16,17 

darrers forats  (s’entén per darrers últims forats, els del camp, no els que s’haguessin 

pogut jugar) o bé un sorteig si l’empat persisteix. 

 
 
12. CONDICIONS DELS PREMIS 

Els premis són personals, intransferibles i no compensables ni acumulables*. 

 

* llevat els premis pel guanyador de cada una de les voltes que aquests son independents.  

 

Sols optaran als premis, els socis del CLUB DE GOLF PRINCIPAT. 

 
 

13. ATRIBUCIONS DEL COMITÈ DE LA PROVA: 

El comitè de la prova estarà format per dos membres del Comitè de competició del 

Club de Golf del Principat i per almenys un membre designat pel Club de Golf de 

Cerdanya (dissabte) i un membre designat per Aravell Golf (diumenge). Aquest 

comitè serà encarregat  de vetllar pel compliment de les regles del Golf, regles locals 

del club hoste i condicions de la competició (ritme de joc – suspensió del joc – 

transport – Penalitat de desqualificació). 

 

El Club de Golf Principat, a través del seu Comitè de Competició, es reserva el dret 

d’interpretar i/o modificar el present reglament, sempre que es presenti un cas no 

previst en el mateix. 

 
 
 

 
 

CLUB DE GOLF PRINCIPAT 
Carrer St. Antoni, 5 - Entresol D 
AD700 Escaldes-Engordany 
Horari de secretaria de 16h a 20h de dilluns a divendres 
Telèfon +376 866 366 
Adreça electrònica:   cgp@cgp.ad 
https://cgp.ad 
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ANEX AL REGLAMENT 
 

Descripció dels premis del Torneig Social CGP 2021, per les dues voltes. 

 

• 1r. Classificat Scratch: Trofeu + 1 nit amb esmorzar per a dues persones a l’hotel RESORT LA 
COSTA i dos Greenfees al Camp de Golf de PALS 

 

• 1r. Classificat Handicap Inferior: Trofeu + 1 nit amb esmorzar per a dues persones a l’hotel 
RESORT LA COSTA i dos Greenfees al Camp de Golf de PALS 

 

• 2n. Classificat Handicap Inferior: Trofeu + Xec regal de Golf Master valorat per 150,00.-€  
 

• 3r. Classificat Handicap Inferior: Trofeu + Xec regal de Golf Master valorat per 100,00.-€ 

 

• 1r. Classificat Handicap Superior: Trofeu + 1 nit amb esmorzar per a dues persones a l’hotel 
RESORT LA COSTA i dos Greenfees al Camp de Golf de PALS 

 

• 2n Classificat Handicap Superior: Trofeu + Xec regal de Golf Master valorat per 150,00.-€ 
 

• 3r. Classificat Handicap Superior: Trofeu + Xec regal de Golf Master valorat per 100,00.-€ 

 

• 1a. Classificada Femení: Trofeu + 1 nit amb esmorzar per a dues persones a l’hotel RESORT 
LA COSTA i dos Greenfees al Camp de Golf de PALS 

 

• 1r. Classificat Júnior: Trofeu + 1 nit amb esmorzar per a dues persones a l’hotel RESORT LA 
COSTA i dos Greenfees al Camp de Golf de PALS 

 

• 1r. Classificat Sènior: Trofeu + 1 nit amb esmorzar per a dues persones a l’hotel RESORT LA 
COSTA i dos Greenfees al Camp de Golf de PALS 

 

Els repartiments dels premis serà de forma telemàtica i es recolliran a l’oficina del CLUB DE GOLF 
PRINCIPAT.  
 

Premis especials per cada volta als guanyadors:  Scratch, handicap Inferior i handicap 

Superior, d’un xec valorat en 50,00.-€ 


