
 
 
 
 
 
 
Rolex Challenge Tour Grand Final 2022 

 

 

L'organització del Rolex Challenge Tour Grand Final posa en marxa la campanya de 

captació de voluntaris per col·laborar durant la celebració d'aquest torneig que tindrà 

lloc al Club de Golf Alcanada entre el 3 i 6 de novembre de 2022 i que comptarà amb la 

presència dels millors jugadors de l'European Challenge Tour. 

Els voluntaris participaran directament en l'execució del torneig, desenvolupant un 

paper fonamental per al bon desenvolupament de la competició i contribuint així a 

l'èxit general de l'esdeveniment. 

 

 

Nombre de dies de voluntariat 

En principi la col·laboració amb l'organització serà requerida del dijous 4 al diumenge 

7. El nombre de dies a cobrir dependrà de la disponibilitat de cada persona però 

preferiblement ens agradaria poder comptar amb la participació durant tot el torneig i 

d'acord al lloc assignat. 

 

 

Horari 

A partir de les 07:00 fins a les 17:30 h. A distribuir en funció de la tasca assignada. 

 

 

Edat mínima i criteris de selecció 

• Tenir coneixements de golf.  

• Tenir una edat mínima de 14 anys 

• Hauran d' emprar la uniformitat que se'ls lliuri i complir amb l'horari 

seleccionat i complir amb l'horari establert. 

 

 

Contraprestacions 

• Menjar i beguda 

• Roba aportada por l'organizació 

• Acreditació de l'esdeveniment personal i intransferible 

• Green Fees 

   4 dies de feina = 3 GF 

   3 dies de feina = 2 GF 

   2 dies de feina = 1 GF 

   1 die de feina = 0 GF 

 

 



 

 

Llocs a cobrir: 

 

• Moving marshall: Persona encarregada a seguir a la partida que se li ha 

assignat durant els 18 forats. 

 

• Walking Scorers: La persona que segueix a la partida assignada durant els 18 

forats, sempre per darrere i sense molestar els jugadors, anotant el resultat 

dels jugadors de la partida. 

 

• Leaderboard Operators:Té la seva posició a les pissarres de resultats generals 

distribuïdes pel recorregut i el seu treball és anar canviant en funció dels 

resultats. 

 

 

• Ball Sppoter: Persona encarregada de controlar la caiguda de les boles en els 

forats més conflictius. 

 

• TV Assistants: Assistent en televisió. 

 

 

Procés d'inscripció 

A través del full d'inscripció  que trobaràs en el següent enllaç 

 

 

¿Què passa una vegada m'he inscrit?  

S'inicia un procés pel qual seran seleccionats aquells voluntaris que compleixin amb 

els requisits mínims de selecció i que per les seves característiques millor s'ajustin als 

llocs i necessitats, tenint preferència els socis de Alcanada Golf, i posteriorment els que 

ja hagin estat voluntaris en les anteriors edicions. 

 

 

 

Preguntes freqüents 

 

¿El transport o allotjament es paga?No. transport i allotjament corren per compte de 

cada voluntari 

 

¿Hi ha compensació econòmica per als voluntaris? No es contempla compensació 

econòmica. Hi ha una sèrie de contraprestacions no econòmiques per la dedicació i el 

treball realitzat. 

 

https://forms.gle/KzA9VzRLqKGvd3yZ6

