
 

 

ARAUDIA 
 

DATA  

 

Txapelketa Club de Golf Larrabean ospatuko da ekainaren 23. eta 24. egunetan. 
 
PARTE-HARTZAILEAK 

 
Golf baimena indarrean duen edozein jokalarik parte hartu dezake, hemengoa 

izan ala atzerritarra. 
 
141 jokalarik gehienez parte hartu ahalko dute. 

 
Izen emandako jokalarien kopurua 141a gainditzen badu, handikap altuen duten 

jokalariak kanpoan geldituko dira. Kasu honetan 42 emakume eta 99 gizonezko 
onartuak izango dira gehienez. 
  

JOKO MODALITATEA 

 

Txapelketa medal play erara jokatuko da. Txapelketa bi egunetan ospatuko da 
eta egun bakoitzean 18 zulo jokatuko dira. 
 

IZEN EMATEAK 

 

Jokalari bakoitzak 30 € ordaindu beharko ditu txapelketa jolasteko. Junior 
jokalariek %50 beherapena edukiko dute. 
 

Izen emateak telefono (945 46 54 85), fax (945 46 57 25) edo posta 
elektronikoz (info@larrabea.com) egin ahalko dira. Izen emate epea ekainak 22, 

ostirala, izango da goizeko 11etan. 
 

ARAUAK 

 
R.F.E.G.-renak eta bertakoak. 

 
ORDUTEGIAK ETA IRTEERA ORDENAMENDUA 

 

Bi egunetan goizeko 8etatik aurrera 1. zulotik. 
 



Lehenengo ihardunaldian irteerak handicap bidez egingo dira, handicap bajuenak 

hasiz. Bigarren ihardunaldiko irteerak aurreko eguneko emaitzen arabera egingo 
dira; emaitzak altuenak hasiz. 

 
IRTEERA MARKAK 

 
Gizonezkoak: TXURIAK   Emakumeak:URDINAK 
 

BERDINKETA EGOERA KASUAN   

 

Berdinketa egotekotan, berdin dio zein kategoriatan, play off sistema bidez 
erabakiko da txapelduna.  
 

Berdinketa apurtzeko aukeratutako zuloak 1, 4 eta 9 izango dira. Zulo hauek 
orden honetan jokatuko dira. 

 
SARIAK (ez metakorrak) 

 

GIZONEZKOAK    EMAKUMEZKOAK 
Txapelduna     Txapelduna 

Txapeldunordea    Txapeldunordea 
 
1. kategoriko txapelduna   1. kategoriko txapelduna 

2. kategoriko txapelduna   2. kategoriko txapelduna 
3. kategoriko txapelduna   3. kategoriko txapelduna 

4. kategoriko txapelduna   4. kategoriko txapelduna 
5. kategoriko txapelduna   5. kategoriko txapelduna 
 

OHARRA: Kategori bateko sariak emateko, kategori horretan 6 gizonezkoek eta 4 
emakumek izena ematea ezinbestekoa izango da. Kategori batetan ez baldin 

bada gutxieneko kopurura ailegatzen, kategori hortako jokalariak hurrengo 
kategorira pasako dira, gutxieneko kopurura ailegatu arte. 
 

LEHIAKETA KOMITEA 

 

Lehiaketa Komitea Club de Golf Larrabeako Txapelketa Komiteko kideek osatuko 
dute. Bere erabakiak apelaezinak izango dira.  

 
EPAILEAK 
 

Euskadiko Golf Federakuntzak  izendatutakoak. 
 

JOKATZEKO GEHIENEKO DENBORA 

 
Gehienezko denbora 4 ordu eta 30 minutukoa izango da. 

 
ENTRENAMENDU EGUNA 

 
Bazkideak ez diren jokalariek ekainaren 22an, ostirala, arratsaldeko ordu bitatik 
aurrera jolasteko aukera edukiko dute green fee berezi batez (14 €).   

 
 

     Larrabea, 2.012ko ekainak 14 


