
5. Horaris de Sortida l'equip podrà escollir poder jugar el dissabte o el diumenge en l'horari

7. Puntuació

CAPITÀ

telefon de Contacte

Nom del JugadorLlicencia 

8. Premis es donaran al final del circuit, es repartiran els guanyadors de cada prova tan sigui 

     individual i per Equips, i Premi Millor Municipi Handicap i Millor Municipi Scratx.

9. Preus seran de 20 € per jugador i prova realitzada. 

INSCRIPCIÓ DE L'EQUIP

MUNICIPI 

6. Inscripcions de l'equip, sempre serà conjunt tot l'equip,  realitzades pel capità de l'equip.

     però no nescesariament han de jugar  al mateix dia i hora.

7.1 Puntuació de la prova seran individuals i per equips. En la Modalitat Handicap i Scratx

7.2 Puntuació del Circuit per equips, en la modalitat de Handicap i scratx, donan una 

       puntuació per la classificació de la Ronda ( Fins el nº d'equips inscrits no es publicarà )

4. Dies de la Competició es jugarà al Pitch & Putt Franciac i estarà format per 3 Rondes.

25/26 de Juny21/22 de Maig26/27  de Març

    establert pel Comité de la Prova, que estarà posat 15 dies abans del seu inici.

   d'interesar fer mes d'un equip en un Municipi, s'haurà de delimitar per barris o demarcacions

   ben especificades, i cada equip portarà el seu nom; També en el cas de no ser prous jugadors 

   es podrà incorpora un màxim de 2 jugadors d'un municipi vehí.

3. Modalitat de la Competició serà de 2 modalitats Strole Play, 2 Individuals i 1 parella Fourball,

    i puntuaran la millor tarjeta individual i la parella tant sigui handicap com scratx.

Reglament Inter Municipis Girona

1. Introducció Intermunicipis de Girona es una competició de Pitch & Putt entre municipis de la

    provincia de Girona. Per tant no te res a veure amb els clubs o camps de Pitch & Putt

2. Formació Equips de cada Municipi es podrà fer un equip, que estarà format per un mínim de

    4 Jugadors amb Llicencia de Pitch & Putt, i amb residencia habitual al mateix Municipi. En cas


