Reglament 1r campionat d’Andorra femení 2022
LLOC I DATA Adreça:
Data: 23 juliol del 2022
Golf de Soldeu
Preu 35€
2. PARTICIPANTS
Podran inscriure’s a la prova totes aquelles jugadores amb possessió d’una llicència federativa i
hàndicap en vigor d’Andorra o d’altres països.Només opten al trofeu les jugadores de llicència
d’Andorra.
La competició és femenina.
Per poder realitzar la prova el mínim de participants haurà de ser de 8 jugadores.
Les normes de joc són les establertes al Royal&Ancient.
3. INSCRIPCIONS:
a. La inscripció es farà per ordre cronològic mitjançant trucada/mail a la FGA.
El nombre de places vindrà limitat en funció de la disponibilitat oferta pel camp hoste.
b. El preu del green fee de la prova és de 35 €.(es liquidarà en el moment de retirar la targeta al
club)
c. Horari de sortida:
Es publicaran les sortides el divendres 22 de juliol a la pàgina web de la FGA.
4. HÀNDICAPS:
No hi ha limitació de Handicap.
5. MODALITAT DE JOC:
a. Stabelford
b. La jugadora farà el recorregut caminant ( no buggies)
c. Està permès els Caddies.
6. GRUPS, ORDRE I BARRES DE SORTIDA:
El criteri per a elaborar l’ordre de sortida serà atenent al hàndicap (d’inferior a superior).
b. No obstant l’anterior, el Comitè es reserva el dret de canviar l’ordre en funció de les necessitats
de la competició.
c. Les barres de sortida seran les Vermelles.
7. PREMIS:
La guanyadora amb punts scracth rebrà un trofeu y un obsequi.
La guanyadora hàndicap indistint rebrà un trofeu y un obsequi.
8. PUNTUACIONS I RESULTATS:
a. Els resultats de la prova estaran a disposició del jugador a la Seu de la FGA, i es publicaran de
forma provisional a la web i al Facebook de la Federació de Golf d’Andorra.
10. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL JOC O ANUL·LACIÓ DE LA PROVA:
a. Criteri comitè de la prova.
11. ATRIBUCIONS DEL COMITÈ.
a. El comitè de la prova estarà format per dos membres del Comitè de competició de la
Federació de Golf d’Andorra i per 1 membre designat per Soldeu Golf.
b. La Federació de Golf d’Andorra, a través del seu Comitè de Competició, es reserva el dret
d’interpretar el present reglament, sempre que es presenti un cas no previst en el mateix.

c. El comitè té el facultat de convidar a participar d’aquesta prova ( component lúdic) a jugadors
o jugadores professionals i amateurs.

Comitè de competició
FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA
Carrer St. Antoni, 5 - Entresol D
AD700 Escaldes-Engordany
Horari de secretaria de 16h a 19h de dilluns a divendres +376 861 100
fga@fga.ad
http://www.federaciogolfandorra.com.
Escaldes-Engordany, abril 2022

