Golf

21 de febrer de 2019

Data i hora
Dijous 21 de febrer del 2019.
9.00 – 9.30 h. Acreditació de participants.
10.00 h. Inici de la competició.
Lloc
Club de golf Llavaneres.
Camí del Golf, 49-51.
08392 Sant Andreu de Llavaneres. Barcelona.
Telèfon: 93 792 60 50
Reserves: 93 792 62 27 www.golfllavaneras.com
Organització i direcció tècnica
Club de golf Llavaneres.
Coordinació universitària
Universitat Abat Oliba CEU.
Participants
Membres de la comunitat universitària de les universitats catalanes o
centres adscrits (alumnes matriculats al curs 2018-19, professorat i
PAS).

Sistema de joc
Modalitat Stableford (Handicap i Scratch)
Classificació individual i per universitats (puntua el millor classificat de
cada universitat en categoria masculina i femenina).
El campionat es regirà per les regles establertes per la Federació
Catalana de Golf i el reglament del camp. En cas d’empat es resoldrà per
handicap.
Lliurament de premis
En finalitzar el campionat es procedirà al lliurament de medalles als 3
primers classificats en cada categoria (els premis no són
acumulatius).
Inscripcions
Els jugadors que vulguin participar han de formalitzar la seva
inscripció en el servei d’esports de la seva universitat, abans del
dimarts 19 de febrer a les 12.00h .
El preu del green fee és de 35€ que caldrà abonar el mateix dia de la
competició en el mateix club de golf.
Assegurança / Atenció mèdica:
Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta a la
seva universitat (assegurança escolar). Els participants majors de 28 anys, en no
estar coberts per l’assegurança escolar, tenen l’obligació de contractar una
assegurança a nivell personal.

L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o
personals que els participants puguin patir o ocasionar a tercers
durant la prova.
Altres
Entre tots els participants es sortejaran 4 green fees (1 per persona)
per a jugar al Club de Golf Llavaneres.
Els jugadors que ho vulguin podran entrenar la setmana prèvia al
campionat per 20€, en els següents horaris:

• Entre setmana a partir de las 11h30h
• Cap de setmana a partir de las 12h00h

