
REGLAMENT LLIGUETA 9 FORATS TARDES 

1-DURADA DE LA PROVA: 

Començarà al setembre y finalitzarà al juny del any següent. Els mesos de desembre i gener no 

es jugarà. 

 

2- HORARIS DE SORTIDA I GRUPS: 

L’horari de sortida serà a les 15:30 hores, aquest horari podrà canviar depenent de l’època de 

l’any. 

Els grups es faran sense ordre de Hcp. doncs la finalitat de la lligueta es la iniciació i millora del 

joc de les senyores. 

Es jugarà tots el dimecres laborables  a la tarda. 

Les sortides seran en grups de com a mínim 3 jugadores.  Si no pugues  ser així, abans s’haurà 

de comunicar a la delegada, que es la única que pot autoritzar un nombre menor de jugadores. 

 

3-MODALITAT DE JOC: 

La modalitat de joc serà individual stableford handicap. 

La lligueta no es pot canviar de dia sense autorització del Comitè. 

La lligueta no es suspendrà per motius climatològics a no ser que hi hagi perill d’aparell 

elèctric. Serà el comitè el que decideixi quin altre dia es pot jugar. 

 

4- CATEGORIES: 

Hi hauran dues categories, “ categoria inferior i categoria Superior”. 

Hi  haurà solsamènt  una categoria   si no  hi ha   un nombre mínim de jugadores. 

La jugadora romandrà des del inici de la lligueta en la mateix categoria.  

 

5- PREMIS: 

1º, 2º, 3º, premi por categoria Inferior i Superior. Si sols hi ha una Categoria les 5 primeres 

targetes.  

Contaran les 12 millors targetes de cada jugadora  de tota la prova.  

 

6- DESEMPATS: 

En cas que es produís un empat, en el resultat final,  la guanyadora serà la jugadora que 

compti amb el Handicap de joc més baix en la seva última targeta presentada.  

7. INSCRIPCIONS 

La inscripció es farà  al taulell d’anuncis de Senyores  del Club, el preu es dirà al començament 

de la competició. El pagament es farà al inici de la competició. 

 

9. COMITÈ DE LA PROVA 

El Comitè de la prova el formaran Delegada, President del Comitè de Competició i 

representant del Club. La prova es jugarà tenint en compte les Regles Locals del Club i 

s’aplicarà la Regla d’hivern segons tingui establert el Comitè de Competició del Club. 

 

Raimat , setembre  de 2011.                                                        


