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VIII Copa d’Andorra de Golf 

1. LLOC I DATA 

a. Lloc: Granvalira Golf Soldeu 

 
b. Data:  19 de setembre de 2015  

 

2. PARTICIPANTS 

a. Open: podran inscriure’s a la prova tots aquells jugadors amb possessió d’una 

llicència federativa i handicap en vigor*. 

3. INSCRIPCIONS: 

a. La inscripció es farà per ordre cronològic mitjançant trucada al Club de Golf 

Principat d’Andorra o Federació de Golf d’Andorra. 

El nombre de places vindrà limitat en funció de la disponibilitat oferta pel 

camp hoste. 

b. Preus d’inscripció:  

 10€ Abonats Soldeu Golf 

 25€ Socis Club de Golf principat 

 35€ Altres 

c. Horari de sortida: 

 ShotGun 10:30h  (En grups de 3 jugadors) 

4. HANDICAPS: 

a. Es recorda que el jugador és responsable de que el handicap de joc que consti 

en la targeta sigui actualitzat i correcte. 

 

Els handicaps estaran limitats a 26,4 pels homes i 36 per les dones 

 

5. MODALITAT DE JOC: 

a. Stroke play Individual 

 

6. GRUPS, ORDRE I BARRES DE SORTIDA: 

a. Els grups de sortida seran confeccionats pel Comitè de Competició. El criteri 

per a elaborar l’ordre de sortida serà atenent al handicap (d’inferior a 

superior), salvat si s’opta per la formula del “shotgun” 
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No obstant l’anterior, el Comitè es reserva el dre3t de canviar l’ordre en funció 

de les necessitats de la competició. 

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

 

7. PREMIS: 

* Opten a premi els jugadors en possessió de la llicència Federativa Andorrana o 

aquells que hagin signat el formulari de Compromís Federatiu pel 2016. 

Per ordre de prioritat: 

 1r. classificat scratch 

 1r. classif. 2a Categoria Hdcp (4,5-11,4) 

 1r. classif. 3a Categoria Hdcp (11,5-17,4) 

 1r. classif. 4a Categoria Hdcp (17,5-36 Limitat a 26,4 per homes) 

 1r. classif. Femení  Hdcp 

 

8. PUNTUACIONS I RESULTATS: 

 Els  resultats de cada prova estaran a disposició del jugador a la seu del 

Club de Golf del Principat, i es publicaran de forma provisional a la pàgina 

web del club de golf Principat i de la Federació de Golf d’Andorra. 

9. DISPUTES I RECLAMACIONS: 

 Seran resoltes segons les previsions de la Regla 34. 

 

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

 Quan les circumstàncies (en general d’ordre climàtic) així ho aconsellin, es 

procedirà a suspendre temporalment el joc segons les Regles de Golf 

(Comitè de Competició), quan procedeixi, es continuarà d’acord amb les 

Regles. 

 El Comitè de Competició podrà declarar-la nul”la quan la impossibilitat de 

completar la prova per part de tots els inscrits així ho aconselli. 

 La competició es a 2 voltes de 9 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 

valida . 

11. DESEMPATS: 

 En cas d’empat en classificació handicap el guanyador serà el jugador del 

handicap de joc més baix. 

 En cas d’empat en classificació scratch el guanyador serà el jugador del 

handicap de joc més alt.  

 En el cas que els jugadors empatats tinguin el mateix handicap de joc, el 

desempat es resoldrà per la formula dels 9,12, 15, 16 i 17 últims forats 

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

pogut jugar) o finalment sorteig si persisteix l’empat. 
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12. CONDICIONS DELS PREMIS 

 Els premis són personals, intransferibles i no compensables ni 

acumulables. 

 

13. ATRIBUCIONS DEL COMITÈ DE LA PROVA: 

 El comitè de la prova estarà format pel President del Comitè de competició 

de la Federació de Golf d’Andorra i per almenys 1 membre designat pel 

Club de Golf Principat. Aquest comitè és competent de vetllar per 

l’aplicació 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). 

 La Federació de Golf d’Andorra, a través del seu Comitè de Competició, es 

reserva el dret d’interpretar el present reglament, sempre que es presenti 

un cas no previst en el mateix. 

 

Escaldes-Engordany, Setembre 2015 

Federació de Golf d’Andorra 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA 
Carrer St. Antoni núm. 5 entresol D . AD700 Escaldes-Engordany 
+376 861100 
Horari de secretaria de 16h a 20h de dilluns a divendres 
fga@fga.ad 
http://www.fga.ad 
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