El campionat que organitzarà Aravell Golf i el Club de Golf Principat,
constarà de dues fases:
1a Fase: Lligueta entre grups.
Grupo 1
PAREJA A
PAREJA B
PAREJA C
PAREJA D

•
•
•

Grupo 2
PAREJA E
PAREJA F
PAREJA G
PAREJA H

Grupo 3
PAREJA I
PAREJA J
PAREJA K
PAREJA L

Grupo 4
PAREJA M
PAREJA N
PAREJA O
PAREJA P

Es classificaran per les eliminatòries, els dos millors de cada grup.
Les puntuacions seran: 3 punts per partida guanyada, 1 punt per partida empatada,
0 punts per partida perduda i -1 punt per partida no jugada.
En cas d’empat de punts entre dues parelles en el mateix grup, passarà a la següent
fase la parella que hagi guanyat la partida a l’altra parella. Si el resultat de la partida
d’ambdues parelles sigui d’empat, es classificarà la parella amb handicap més baix.
Si l’empat fos entre més parelles, es classificarà la parella amb handicap més baix.

2a Fase: Eliminatòries
•

Després se celebraran les eliminatòries corresponents fins obtenir la parella finalista
que participarà a la FINAL NACIONAL.

Els creuaments de les eliminatòries seran els següents:

•

Per les 8 parelles que no es classifiquin en la fase de grups, entraran en les
eliminatòries del QUADRE DE CONSOLACIÓ, on la parella guanyadora, tindrà un
premi.

Quadre de consolació
3º DEL GRUPO 1

3º DEL GRUPO 3
GANADOR PARTIDO A

GANADOR PARTIDO C

4º DEL GRUPO 3

4º DEL GRUPO 1
GANADOR ENTRE A Y B

FINAL CONSOLACION

GANADOR ENTRE C Y D

3º DEL GRUPO 4

3º DEL GRUPO 2
GANADOR PARTIDO B

GANADOR PARTIDO D

4º DEL GRUPO 2

4º DEL GRUPO 4

HÀNDICAP DE JOC DE LA 1a i 2a FASE
El hàndicap de joc de la 1a i 2a FASE, serà l’establert en el reglament del circuit Match
Play 2021 i que es resumeix a continuació:
El hàndicap màxim de joc serà de 24 tant pels homes com per les dones. Els participants
amb hcp superior a 24 podran jugar amb el hàndicap màxim permès (24).
No s’aplicarà el slope del camp en el càlcul del handicap de joc dels jugadors.
Els jugadors seran responsables de jugar amb el seu hàndicap exacte actualitzat en la
data de cada partit match play del circuit.
En l’àrea del jugador de la web www.matchplayparejas.com es podrà consultar el
hàndicap exacte actualizat de cada jugador.
El jugador de hàndicap de joc més baix jugarà scratch, i la resta rebrà el 75% de la
diferència arrodonida dels sus hàndicaps de joc respecte a l’anterior, adjudicant-se cada
jugador els punts en cada forat segons l’índex de dificultats de hàndicaps dels forats.
De totes formes, alhora de comunicar que jugareu una partida del campionat Match
Play, des de la recepció del camp, s’entregarà la tarja on apareixerà correctament els
punts de cada jugador, tenint en compte les normes esmentades anteriorment.
Exemple: Parella formada pel jugador A i B amb hàndicap 16,7 i 8,3 i que juguen contra
la parella formada pel jugador C i D amb hàndicap 12,4 i 21,3

Els handicaps de joc seran:
Jugador A= (17 - 8)*75% = 7
Jugador B= (8 - 8)*75% = 0
Jugador A= (12 - 8)*75% = 3
Jugador A= (21 - 8) *75% = 10

NOMBRE JUGADOR

HANDICAP
EXACTO

Jugador A
Jugador B

16,7
8,3

Jugador C
Jugador D

12,4
21,3

HANDICAP DE
JUEGO SIN
SLOP
17
8
12
21

HANDICAP DE
JUEGO MATCH
PLAY
7
0
3
10

