SPORTS
PROGRAMME
Motor Munich

BEGINNERS
GOLF DAY
I TORNEIG
PITCH & PUTT
Diumenge, 7 de maig
Vallès Golf, Terrassa
Activitat 1 – Curset de Golf per a principiants
Activitat 2 – Torneig Pitch & Putt 18 forats

Motor Munich

¡Samarreta inclosa
a la inscripció!
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BEGINNERS GOLF DAY

AGENDA

El curset de Golf va dirigit a principiants amb una mica o cap experiència en l’àmbit del golf.
Es distribuiran els participants en grups reduïts segons el nivell de coneixements de cada jugador
amb la finalitzat d’optimitzar l’ensenyament.
L’objectiu de l’activitat és que els participants tinguin un primer bateig de golf, aprenent els
coneixements dels aspectes bàsics del joc. Els jugadors que ja tinguin una base podran polir
els seus coneixements amb la finalitat de que puguin sortir al camp.
Durant el curset es repassarà la tècnica del swing, el joc curt i el putt, i a més a més s’explicarà les
normes bàsiques de com actuar en un camp de golf. Per finalitzar el curset es farà un emocionant
concurs de putt entre tots els participants del clínic.
La organització facilitarà els pals a tots els jugadors que no tinguin material propi.
Es recomana vestimenta i calçat còmode.
Una vegada acabat el clínic, els participants podran gaudir d’un picnic by Rodilla a la terrassa
de la casa club.
Hi haurà obsequis per tothom!
Inscripcions fins al dia 4 de maig
Places limitades!

Inclòs
al torneig

+
Samarreta
oficial

+
Bar
by Rodilla

Corner gintònics
by Nordés

10:00
		
10:30-13:15

Welcome a la casa club

13:30		

Inici Picnic by Rodilla

Clínic

COST INSCRIPCIÓ:
ESADE Alumni: 20 €
Convidat: 		
24 €
Inclou: Clínic, concurs putting-green,
samarreta Mizuno y Picnic by Rodilla.

RESERVAR
PLAÇA
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TORNEIG DE PITCH & PUTT
Es busca la millor prella de Pitch&Putt d’ESADE Alumni

AGENDA
09:30

El torneig està obert als jugadors que tinguin alguna experiència de Pitch&Putt o de golf a camp gran.
Els principiants son benvinguts sempre que hagin arribat a cert nivell de consistència al camp de
pràctiques i juguin amb un jugador experimentat.

Welcome a la casa club
i entrega de targetes de joc

09:50

Es jugarà per parelles segons la modalitat Fourball-Stableford (puntua el millor resultat de la parella
en cada forat). En el cas que un jugador no tingui parella de joc, la organització intentarà buscar una
parella de joc.

Desplaçament als tees de
sortida

10:00

Sortida a tir

13:00

Finalització torneig

13:30

Inici Picnic by Rodilla

Les sortides de joc es faran de manera simultània des de tots els forats del camp a les 10:00 h.
Premiats:
— Les tres millors parelles
— La millor parella ESADE Alumni
— Millor parella Scratch
— Premi aproximació als forats: 3 (12), 6 (15) i 9 (18)

COST INSCRIPCIÓ:

Els premis per classificació seran lliurats a la Festa Final de l’ESADE Alumni Sports Programme –
BMW Motor Munich, mentre que la resta de premis especials es lliuraran
al finalitzar el torneig.
Una vegada acabat el clínic, els participants podran gaudir d’un picnic by Rodilla a la terrassa
de la casa club.
HCP de joc:
— Els jugadors sense hcp oficial aplicaran hcp 21.
— Jugadors amb hcp de golf aplicaran un hcp reconvertit segons les taules
de la federació de P&P.
No és necessari ser federat per participar al Torneig.
Inscripcions fins al dia 4 de maig
Places limitades!

Inclòs
al torneig

+
Camiseta
oficial

+
Bar
by Rodilla

Corner gintònics
by Nordés

ESADE Alumni: 18 €
Convidat: 		
22 €
Inclou: Clínic, concurs putting-green,
samarreta Mizuno y Picnic by Rodilla.

RESERVAR
PLAÇA
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Si no pots participar al Beginners Golf Day & Clínic o t’has quedat sense plaça, esperem tenir l´oportunitat
de comptar amb la teva presència en les altres activitats del Programa Esportiu Esade Alumni– BMW Motor Munich.

AGENDA PROGRAMA ESPORTIU
Curs Conducció en neu

10, 11 i 12 de març

Circuit Andorra
Pas de la Casa

Beginners Golf & Clínic

2 d’abril

Vallès Golf
Terrassa

Nordic Walking & Trail Meet

22 d’abril

Esade BCN - Creàpolis
Sant Cugat del Vallès

Golf

6 de maig

Barcelona Golf
St.Esteve Sesrovires

Pàdel

10 al 17 juny

Augusta Pàdel
Sant Cugat del Vallès

Futbol

17 de juny

Camp Municipal
Sant Cugat del Vallès

Running

17 de juny

Ciutat
Sant Cugat del Vallès
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AVANTATGES
CLUB ESADE ALUMNI
Motor Munich posa a disposició de tots els socis Esade Alumni unes condicions
preferents per la compra de vehicles de les marques BMW, MINI i BMW Motorrad
a qualsevol dels 3 concessionaris Motor Munich de Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Només cal identificar-se amb la targeta de soci d’Esade Alumni per gaudir dels avantatges

Descomptes especials
en la compra de vehicles
BMW, MINI i Motos.

Descomptes especials als establiments
exclusius associats a Motor Munich.

Cotxe de substitució
en cas d’averia.
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Patrocinadors principals

Motor Munich
Col·laboradors:

Organització tècnica:

