
 

REGLAMENT DE LA 1a. CHAMPIONS TOUR “ELS DIMARTS AL SOL” 
 
Després d’uns anys organitzant les Lligues de “Els Dimarts al Sol” pensem que 
és el moment de donar un pas endavant, atès que les circumstàncies ens 
acompanyen, i passar a organitzar un Torneig annual que hem denominat 
“Champions Tour Els Dimarts al Sol”. 
Aquest nou torneig tindrà unes regles especials per la pròpia mecànica del 
torneig, es juga en camps diferents, amb diferents condicions i dificultats. 
Per tal d’anar tots a una, cal també que tinguem present, a banda de les normes 
de la Federació Catalana de Golf, les que es dicten mitjançant el present 
reglament. 
 
1.- Per part del “Club de Golf Els Dimarts al Sol” s’organitza el 1er torneig 
“Champions Tour” que es desenvoluparà durant tot l’any 2018, i amb un total de 
12 partits (un cada mes) dels quals, per a la classificació final es tindran en 
compte les 6 millors tarjetes presentades per cadascú. Per a les regles de joc, a 
més de les de la Federació i aquest reglament en la part que pertoqui, es tindran 
en compte les regles locals. 
 
2.- Els partits es jugaran en la modalitat Stableford, havent d’aixecar la bola quan 
ja no es pugui puntuar. 
 
3.- Hi haurà tres categories:  

* Handicap Inferior, els qui tinguin un hcp de 15,00 o inferior.1 
* Handicap superior des de 15.01 en endavant 
* Femení, que jugaran en una sola categoria. 

El handicap de joc no podrà ser superior a 26,4 havent-se d’adaptar, per això, 
els handicaps superiors a aquest màxim. 
Els resultats de cada prova es passaran a la Federació raó per la qual a cada 
prova poden modificar-se els grups en funció de canvis de categoria dels/de les 
jugadors/jugadores. 
 
4.- Les sortides es faran sempre agrupant els/les jugadors/jugadores en relació 
a la seva classificació dins de cada categoria i en funció del resultat/classificació 
del partit anterior, llevat del primer partit que es farà per ordre estricte de 
handicap. 
L’ordre de sortides, quan no siguin a tret, les marcarà els responsables del camp 
on es jugui el partit, llevat de les excepcions que es puguin produir i que 
s’indicaran oportunament per part de la Directiva. En tot cas es procurarà que a 
cada partit surtin en primer lloc una categoria diferent, així si el primer dia surten  
el de la Categoria inferior, el següent partit ho faran els de la superior i després 
la femenina. 
 

                                                            
1 El tall de handicap tindrà una validesa de 3 mesos, moment a partir del qual es revisaran els handicaps 
resultants  dels  partits  jugats  i  aleshores  s’establiran  les  categories  definitives,  per  a  la  resta  de  la 
Champions en raó, precisament, dels handicaps atorgats per la Federació una vegada jugats aquests  tres 
partits. Cada jugador, en el su cas, conservarà la puntuació que hagi obtingut fins aleshores i continuarà 
jugant en la categoria que li pertoqui. 



 

5.1.-Als efectes de poder comunicar al club on es jugaran els partitsels 
jugadores/les jugadores que hi participaran, cal que les persones que NO puguin 
assistir a alguna de les proves ho comuniqui, mitjançant el whatssap del grup,  
en el termini mínim d’una setmana abans d’iniciar-se aquella prova on no pugui 
assistir. 
 
5.2.- En el cas que algun/alguna jugador/jugadora arribèssin tard a alguna de les 
proves, es podrà incorporar al partit en el punt on es trobin els components del 
seu partit, amb la penalització dels forats no jugats pel retard. 
 

6.‐ La quota anual d’inscripció serà de 60,-€, que hauran de ser pagats al comptat,  
bé en una sola vegada o en un màxim de 3, havent-se d’haver satisfet la quota 
abans de jugar el tercer partit, és a dir, el mes de març de 2018. 
La quota dona dret a: 

 Obtenir els premis de cada prova pels primers classificats. 
 Al dinar a celebrar durant el mes de desembre de 2018, després de la 

celebració de la última prova. 
 A optar als trofeus finals 
 A participar en el sorteig i regals després del dinar de cloenda. 

 
7.- Cada jugador/jugadora decidirà l’ús de carro manual/elèctric/moto/buggi, 
llevat del cas en que la organització hagi negociat un preu que inclogui el buggi. 
Cada jugador es podrà posar d’acord amb algun dels jugadors del seu partit per 
compartir el buggi i s’haurà d’encarregar de reservar-lo directament al club on es 
celebri la prova. En el cas que el preu del camp inclogui buggi, serà la 
organització que se n’encarregarà de la reserva per a tothom. 
 
8.- En breu es confeccionarà un calendari anual amb totes les proves i camps. 
Si no hi ha cap avís en contra (sigui perque el camp ens ho imposi, sigui per 
interès de la organització en funció, sobretot, de les dates en que caigui), els 
partits es jugaran l’últim dijous de cada mes.   
 
Us podem avançar els camps i dates en que es jugarà el primer Trimestre: 
 

 Dia 25 de gener de 2018: Club de Golf Costa Daurada 
 Dia 22 de febrer de 2018: Club de Golf Barcelona 
 Dia 22 de març de 2018: Club de Golf Sant Vicenç de Montalt2 

 
Els preus de cada prova anirà en funció del camp i es comunicarà en el moment 
de fer la convocatòria de cada prova. 
 
9.- Al final de la Champions hi haurà dos premis per les persones classificades 
en primer i segon lloc de cada categoria i també un premi Scratch. 
 

                                                            
2 En aquest cas la data s’ha adaptat atès que el dia 29 de març coincideix en Dijous Sant. 



 

10.- La Junta Directiva es reserva el dret d’admissió així com a realitzar alguna 
modificació en aquest reglament, si escau, principalment pel que fa als camps o 
dies de partits, per causes justificades i que es comunicarien amb antel·lació 
suficient. 
 
30 de desembre de 2017 
 


