•

VENRES 18/ SÁBADO 19
VI TORNEO CIDADE DE NARON
Torneo de apertura para a semana de golf.
Dous días de competición aberta a claquera
xogador/a con licenza federativa de todas as
categorías seguindo as regras da Federación de
golf.
Regulamento: Modalidad individual, 18 buratos
Stableford
Inscipción: Socios 30€, non socios 60€

Premios:
Réplica prato de prata con escudos do Padroado,
Concello de Narón e Club Campomar para o
mellor xogador Scratch e Hándicap
Trofeos para os tres primeiros clasificados de
cada categoría (3 categorías).
Ademáis os seis primeiros clasificados de cada
categoría xunto co mellor xogador Scratch e
Hándicap recibirán como premio poder
participar no PRO-AM do día 27 de Xuño.
Entre todos os participantes non premiados a
organización sorteará dos invitacións para
participar tamén no PRO-AM.

•
VENRES 25
SESIÓN DE GRABACIÓN E VISIONADO
A partir das 16:00h comenzará o entrenamento e
a práctica do golf que será grabada en todo
momento para a sua prosterior visualización na
casa club e corrección de errores por parte do
maestro e profesional do Club.
•
SÁBADO 26 TORNEO NOVELES
Durante toda a maná os principiantes poderán
participar nun torneo baixo a modalidade de 18
buratos Stableford.
•

DOMINGO 27 IV PROAM CONCELLO DE
NARON
Contaremos cun grupo de 11 profesionais para
participar neste presixioso trofeo que xogaran
con todos aqueles clasificados nos Torneos
Cidade de Narón, Torneo Infantil, Invitados e
Patrocinadores.
Se xogará baixo a modalidade de 18 buratos
Fourball e recibirán premios os componentes da
partida gañadora.

CLINIC DOS PROFESIONAIS
•
DOMINGO 20
VI CAMPIONATO INFANTIL
Os nenos da escola infantil Campomar xogarán
un campeonato e recibirán como premio ademais
dos respectivos trofeos, igual que no torneo
Cidade de Narón, unha praza o PRO-AM.
•
MARTES 22
XORNADA DE GOLF ADAPTADO
Xornada dedicada a aprendizaje do golf para
discapacitados na que como todos os anos
contaremos coa participación dos alumnos do
CEE Nosa Señora de Chamorro.

• MERCORES 23
XORNADA DE PORTAS ABERTAS
Durante todo o día as persoas non socias
interesadas en coñecer e disfrutar das
nosas instalacións están invitados e
ofreceranse clases de iniciación teórica e
práctica.

Todos os profesionais faran unha exhibición a
todos os presentes.
ENTREGA DE PREMIOS E APERITIVOS
Finalizada a semana e todas as competicións a
directiva do Club xunto con membros do
Concello de Narón e Padroado de Deportes
procederán a clausurar o evente así como a
entregar os premios a todos os gañadores das
diferentes actividades e campeonatos.
O LONGO DE TODA A SEMANA O CAMPO DE
GOLF PREPARARÁ UN RECORRIDO NO PUTTING
GREEN PARA LEVAR A CABO UN CONCURSO DE
PUTT.

NOTA: Rogamos confirmen a súa asistencia
nas diferentes actividades de toda a semana.
As inscripcións faranse nas oficinas do Club de
Golf Campomar, por teléfono/e-mail.
Tfno: 981453910-647434360
gerenciacampomar@gmail.com

