
NORMES INTERNES “CHAMPIONS DE ELS DIMARTS AL SOL”

Les presents normes son d'aplicació als partits de la Champions  dels Dimarts al
Sol, que es disputen a diferents clubs de golf i per tant, s'aplicarà el reglament
de golf i les regles locals vigents al camp a on es jugui. Els jugadors han de
conèixer-les i aplicar-les. 

Categories  de  joc:  S'estableixen  cinc  categories  de  joc.  Handicap  inferior
masculí  fins  a  18,4,  handicap  superior  masculí  a  partir  de  18,5,  handicap
indistint femení,   scratch masculí  i  scratch femení.  La modalitat de joc serà
stableford handicap. La categoria es determina amb el handicap a l'inici de la
competició  i  es  mantindrà  la  categoria  fins  al  final  de  la  competició  amb
independència  dels  canvis  de  handicap  al  llarg  del  torneig,  per  el  que  fa
referència al premi final. No obstant, si hi han fluctuacions de categoria,  per el
premi de cada partit, es respectarà la categoria del moment del partit.

Comitè  de  Competició:  S'estableix  un  Comitè  de  Competició,  format  per
President, Director esportiu i Secretari. Aquest Comitè resoldrà els conflictes
d'origen esportiu que es generin. Les seves decisions no son recurribles.

Premis:  A  cada  partit  hi  haurà  un  per  handicap  superior,  un  per  handicap
inferiori i un per handicap indistint femení. Al final de la Champions, hi haurà
premi per  primer i  segon classificat  de cada categoria  i  per  primer i  segon
classificat  scratch  masculí  i  femení.  En  cas  de  coincidència  en  els  premis
handicap i  scratch,  es  prioritzarà  l'scratch i  el  premi handicap s'otorgarà  al
següent classificat.

Drets  d’inscripció:  70  €  que  s’hauran  de  fer  efectius  preferentment  per
transferència  al  compte  corrent  de  Dimarts  al  Sol,  amb  el  concepte
CHAMPIONS  o,  en  efectiu  abans  del  primer  partit  de  la  nova  Lliga.  Com
sempre, inclou el dinar de cloenda mes els regals que pertoqui.
Compte per fer transferència: ES97 0081 0310 3600 0191 5698

Data d’inici:  Hi haurà un partit per mes, des de Gener a Desembre, excepte
que  per  motius  aliens  calgui  suprimir-ne  algun.  La  Junta  es  reserva  la
possibilitat d'afegir algun torneig especial . Les dates es poden veure a la web
dels Dimarts al Sol (www.dimartsalsol.com) . En cas de modificacions sobre el
calendari, es comunicarà a través de whatsapp. 

Data de finalització i dinar de cloenda:  La data de finalització serà el mes de
Desembre,  coincidint  amb  el  dinar  de  celebració,  l'entrega  de  premis  als
guanyadors i sorteig de regals.

Horari de joc i partits: Els partits començaran sobre les 9:00 i l'assignació de
sortides  i  partits  es  comunicaran  abans  de  cada  partit.  Els  partits  de  cada
jornada s'establiran per  ordre  de classificació  del  partit  anterior,  procurant
optimitzar reserves de buguis. Les tres darreres jornades de lliga els partits es
faran per ordre de classificació general. És recomana als jugadors que, per tal
d'agilitzar el joc, tinguin en compte que cal jugar boles provisionals en cas de
dubte, que només hi han  3 minuts per buscar boles perdudes  (passat els 3

http://www.dimartsalsol.com/


minuts ja es considera bola perduda) i que no es poden 'acomodar' boles al
rought (un mal costum força habitual). 

Nombre de partits que es tindran en compte: De tots els partits de Champions
només  computaran  la  meitat  dels  resultats  per  establir  els  campions  i
subcampions de les quatre categories esmentades. Els resultats de cada partit
seran comunicats  a  tots  els  jugadors  per  mitjà  del  grup  de whatsapp i  els
acumulats del torneig seran  publicats a la web. 

El Comitè de Competició


