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TEMPORADA SOCIAL 2018
D’ARAVELL GOLF
El nostre circuit social, organitzat per Aravell Golf amb la invitació a participar a
diferents clubs i que consisteix en un total de 8 proves durant l’any 2018.

Reglament General:
La temporada constarà d’aquestes 8 proves amb la modalitat Stableford Individual
Handicap:
17/març
 Trofeu Inici de Temporada
21/abril
 Trofeu Primavera
05/maig
 Torneig Festa Major d’Aravell
09/Juny
 Torneig Festa del Sol
07/juliol
 Trofeu Estiu
25/agost
 Torneig Festa Major de la Seu d’Urgell
29/setembre  Trofeu Tardor
10/novembre  Trofeu Hivern i fi de Temporada Social
Cada una d’aquestes proves tindrà el seu propi reglament en el que es refereix a les
normes esportives.

Les condicions d’aquestes proves en general seran les següents:
PARTICIPACIÓ:
Obertes a tot jugador amb llicencia i handicap, amb preferència a socis i abonats
d’Aravell Golf.
Invitació especial als clubs: Club de Golf Principat, Club de Golf Ribagorça, Anoia Golf
Club, Manresa Golf Club, Club de Golf Ribera Salada, Golf Sant Marc,
BCNFUNGOLF i AEGU.
INSCRIPCIONS:
A la inscripció al torneig va inclòs el dinar, bufet lliure, i es tenen que fer a la recepció
d’Aravell Golf.
El preu per prova, amb dinar inclòs, per a socis d’Aravell Golf serà de 36€, per als
socis dels clubs convidats serà de 42€ i per la resta de jugadors es fixarà per cada
una de les proves.
Per a jugadors socis d’Aravell Golf i dels clubs convidats descompte especial
matrimonis del 10% i GF Junior (menys de 16 anys) a 20€ inclòs bufet .
CATEGORIES:
Dues categories, Inferior i superior indistintes, per la classificació final els jugadors
conservaran la categoria de la primera prova.
DOTACIÓ DE PREMIS:
Aravell Golf Club, SL destinarà part de la inscripció per els PREMIS de la temporada.
Comptant que alguns premis sortiran dels col·laboradors.
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PREMIS FINALS TEMPORADA SOCIAL:
Per la classificació final que dona opció a guanyar els PREMIS FINALS es
computaran tots els punts stableford de cada prova, sent el guanyador qui obtingui
mes punts seleccionant 5 proves, sumant 10 punts de bonificació els jugadors que
hagin disputat les vuit proves i 5punts de bonificació els que hagin disputat set proves.
Els premis finals seran pels 7 jugadors que més punts obtinguin de cada
categoria desprès d’haver-se disputat totes les proves de la temporada regular.
En cas d’empat, a la classificació final, es desempatarà: 1er per handicap exacte a
l’ultima prova disputada de cada jugador, classificant-se en 1er lloc el handicap més
baix. En cas de perdurar l’empat es classificarà en primer lloc el jugador que tingui el
resultat més alt, en punts stableford, en una de les proves de la temporada social o en
dues proves o fins a resoldre l’empat i de perdurar l’empat es farà un sorteig.

1ers classificats Final de cada categoria

(Hcp Inferior – Hcp Superior)

“O productes similars, segons disponibilitat al final de la TEMPORADA SOCIAL”

Rellotge GPS
fènix 5

2ons classificats Finals de cada categoria (Hcp Inferior – Hcp Superior)
Cap de Setmana
al TERMES DE MONTBRIÓ
+ entrades al AQUATONIC
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3è i 4art classificats Finals de cada categoria
“PALETILLA” Iberica NAVIDUL
MAGNUM de VI

5è al 7è classificats Finals de cada categoria
MAGNUM DE CHAMPAGNE
PREMI Gentilesa
del Club de Golf Principat

PREMIS PER CADA PROVA
Cada prova tindrà els seus guanyadors: 1er i 2on de cada categoria:

Caps de Setmana, Rellotges Fitness, Polseres Fitness
“Pernils”, Magnums de Vi, Magnums de Cava,...

SORTEIG DE REGALS I GREEN FEES

Aravell Golf sortejarà regals i green fes de diferents Camps de Catalunya
per tots els assistents a les entregues de premis dels trofeus de la temporada.
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