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TEMPORADA SOCIAL 2013 

ARAVELL GOLF 
CLUB DE GOLF PRINCIPAT 

 
Es tracta d’un circuit social, per tot dos clubs, que consisteix en un total de 6 proves 
durant l’any 2013, més una competició Match Play pels jugadors millor classificats 
de la temporada.  
 

Reglament General: 
 
La temporada regular constarà d’aquestes 6 proves amb la modalitat Stableford 
Individual Handicap: 
 
16/març  Trofeu Inici de Temporada 
20/abril  Trofeu Primavera 
05/maig  Trofeu Festa Major d’Aravell 
22/juny  Trofeu d’Estiu 
24/agost  Trofeu Festa Major de la Seu d’Urgell 
28/setembre  Trofeu de Tardor 
 

Cada una d’aquestes proves tindrà el seu propi reglament en el que es refereix a les 
normes esportives.  
 
9/novembre  SOCIAL MATCH PLAY: competició handicap amb tres rondes de 6 
forats pels millors jugadors de la temporada regular que s’inscriguin per aquesta 
prova. 
 
 

Les condicions d’aquestes proves en general seran les següents: 
 

PARTICIPACIÓ: 
Temporada regular: 
Obertes a tot jugador amb llicencia i handicap, amb preferència a socis i abonats 
d’Aravell Golf i del Club de Golf Principat. 
 
Sortides per Shot Gun amb dinar (bufet lliure) més entrega de premis i dintre del 
possible sorteig de regals. 
 
 
INSCRIPCIONS: 
A la recepció d’Aravell Golf. 
El preu per a socis d’ Aravell Golf i del Club de Golf Principat serà de 40€ per prova, 
amb dinar inclòs, per la resta de jugadors es fixarà per cada una d’elles.  
 
RESULTATS DE LA COMPETICIÓ – COMPETICIÓ TANCADA 
Quan el full de resultats de cada prova siguin col·locats al tauler oficial d’anuncis o a 
la web d’Aravell Golf, el resultats de les proves  seran considerats oficialment 
anunciats i la prova tancada. 
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PREMIS: 
Aravell Golf Club, SL destinarà 5€ de cada inscripció per els PREMIS FINALS de la 
temporada regular i per els trofeus i premis del campió i sots-campió de la final 
match play.  
 
 
PREMIS PER PROVA 
 
 

 
. 

 
 
 
 
 
PREMIS GUANYADORS TEMPORADA SOCIAL: 
Per la classificació final que dona opció a guanyar els PREMIS es computaran tots 
els punts stableford de cada prova, sent el guanyador qui obtingui més punts 
seleccionant 4 proves i sumant 10 punts de bonificació els jugadors que hagin 
disputat les sis proves. 
 
Els guanyadors finals seran pels tres jugadors que més punts obtinguin desprès 
d’haver-se disputat totes les proves de la temporada regular. 
 
 
 
PREMIS PER LA FINAL MATCH PLAY 
Copa y premi pel Campió i Sots-campió d’aquesta final match play.  
 
 
 
 
Pel només fet d'inscriure's a participar en una prova, tot jugador accepta sense limitacions, jugar la prova amb 
subjecció a les Regles de Golf de St. Andrews, així com a la totalitat de les clàusules del Reglament de la prova 
concernida i altres reglamentacions en vigor que li siguin d'aplicació . Accepta, també, aquest reglament general 
i el  resultat obtingut en el seu joc resulta vàlid, li sigui d'aplicació la normativa de Handicap EGA per a la 
variació que correspongui del seu handicap. 
 

Aravell Golf es reserva el dret a modificar o anul·lar aquests premis si per qualsevol causa no s’arribessin a 
disputar totes les proves establertes en aquest reglament i en cap cas retornarà cap Green Fee d’inscripció. 
 

El Comitè de Competició d’Aravell Golf es reserva la potestat de fer les modificacions oportunes al reglament en 
cas de no disputar-se totes les proves previstes. 
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Patrocinat per: 

 

Pel guanyador de cada una de les diferents proves :  
 

Cap de Setmana al TERMES DE MONTBRIÓ  +  

Green Fee al Club de Golf BONMONT 


