Circuit Match Play
Novament, Aravell Golf i el Club de Golf Principat organitzen el campionat Match Play
per parelles, per buscar la parella que representarà l’Aravell Golf, en el campionat
Nacional Match Play parelles, organitzat per Summumgolf.
El preu de la inscripció al Circuit Match Play és de 75,00.- euros per jugador (150 euros
per parelles). Cada jugador rebrà un welcome pack consisteix en una botella d’aigua
tèrmica Runbott, una tovallola, un marcador, una bossa de tees i mitja dotzena de
boles.
Aquest any, també es dona la possibilitat de fer la inscripció sense dret al Welcome pack,
així doncs la inscripció es reduiria a 40,00.- euros per jugador.

• Si et diverteix jugar a golf en format match play com a la Ryder Cup
• Si t’agrada competir en la modalitat parelles millor bola
• Si vols ser la parella campiona match play d’Aravell i tenir l’oportunitat de

jugar

la final nacional inter clubs representant al teu club….

¡ Apunta’t ja !
La inscripció s’haurà de fer a
ja que així es controlarà en tot
moment el nombre de parelles inscrites. (+34 973 360 066)
Les dates són les següents:
• Data límit d’inscripció: 15 de març.
• Fase de grups: del 15 de març al 15 de maig
• 1ª eliminatòria (quarts de final) del 23 de maig al 19 de juny
• 2ª eliminatòria (semifinals): del 20 de juny al 11 de setembre
• 3a eliminatòria (final): del 12 de setembre al 2 d’octubre

(El campionat està limitat a 16 parelles que es seleccionaran per ordre d’inscripció, la
resta passaran a una llista d’espera).

Comentaris:
Com l’any passat la formació dels grups es farà per sorteig.
Es faran dos grup de 8 parelles, primer grup seran les vuit parelles amb hàndicap més
baix i el segon grup les vuit parelles amb hàndicap més alt.
Es faran quatre grups de quatre parelles cada grup triant dues parelles de hàndicap baix
més dues parelles de hàndicap alt per cada grup.
D’aquesta manera aconseguirem que els quatre grups estiguin formats per dues
parelles de amb hàndicap alt i dues parelles amb hàndicap baix.
També farem que les parelles que no es classifiquin en la fase de grups, participin en les
eliminatòries d’un quadre de consolació, on la parella guanyadora, obtindrà un premi
de dos polos obsequi del CLUB DE GOLF PRINCIPAT.
La Parella Campiona rebrà dos trofeus com a campions matchplay parelles del Club
Aravell i dues bosses de golf personalitzades amb els seus noms com a premi (obsequi
de SUMMUNGOL).
A més també guanyarà dos polos d’Aravell Golf (obsequio del CGP)
per portar-los el dia que juguin la final nacional
Les parelles campiones de cada club disputaran convidades una gran final de tres dies a
Meliá Villaitana. La final també es disputarà en format matchplay parelles amb
handicap.
Cada parella campiona disputarà la gran final nacional representant el seu club de golf i
competint contra la resta de parelles campiones a nivell nacional.
La parella guanyadora de la Final Nacional Match Play parrelles 2022, jugarà convidada
a la segona edició del Torneig Internacional Fourball America, que es jugarà a la casa
del camp (dominicana) al mes de maig del 2023.
Reglament: El reglament serà el mateix del circuit Nacional, que es pot consultar en la
web oficial del Circuit Nacional Match play Parelles 2022 www.matchplayparejas.com
La Gran Final Nacional Match play 2022 es jugarà en el Meliá Villaitana al mes
de Novembre del 2022.

