
Gran Premi 
de Catalunya “Hexagonal”56è

Modalitat de joc:
1 Fourball i 2 individuals 

9 i 10 d’Abril

Raimat Golf Club

15 i 16 de Gener

Empordà Golf

12 i 13 de Febrer

Gaudí Reus G.C.

7 i 8 de Maig

Fontanals Golf Club

12 i 13 de Març

Golf La Roca

TANCAMENT INSCRIPCIONS: 
7 de gener de 2022 a les 12:00 h

LA
BATALLA

FINAL

Inscripció "on line" a 
www.catgolf.com

 Premis per Equips: 
 Absoluts, Scratch, Sèniors i per Camps

 
 
 
 
 Import inscripció Hexagonal 2022: 
 1.356 €/equip. 

Calendari fase prèvia

Siguis on siguis, connecta't amb la FCGolf 
i podràs estar a el dia de l'Hexagonal 2022. 
Reportatges de TV, fotografies, 
notícies, horaris, classificacions ...

En l’últim camp es disputa “La Batalla Final” 
on els 10 primers equips es juguen l'Hexagonal 2022. 
La resta d’equips, disputaran “La Batalla per a la consolació”

11 i 12 de Juny

Golf de Pals

Sorteig per a tots els participants 
amb regals dels spònsors 
oficial & partners FCGolf
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GRAN PREMI DE CATALUNYA DE GOLF 
"HEXAGONAL" 

 

 

 

COMITÈ ORGANITZADOR 

 

President  - Sr. Ramón Nogué Audinis 

Vocals   - Sr. Alejandro Andreu Torrado 

   - Sra. Soledad Desvalls Leonori 

   - Sr. Juan Carlos Cuesta Mieza 

- Sr. Juan Romeu Rodríguez-Páramo 

 

Secretari i Director de la Prova 

- Sr. Salvador Bernades Viladomiu 

 

COMITÈ DE LA PROVA 

 

- Director de la Prova o persona designada 

- Vocal variable en cada Camp: el President del Comitè de Competició del Club amfitrió o persona 

designada. 

- Àrbitre Principal 
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REGLAMENT 

Les competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels Reglaments següents: 
1. Reglament General de Proves de la FCG (en web FCG) 
2. Reglament de la Prova específica (publicat juntament amb la inscripció) 
3. Condicions de la Competició (publicades en el full d'inscripció i en el revers de les Regles 

Locals) 
4. Protocol de competició COVID19 (si ni hi ha) 

1. LLOC 
Es jugarà en sis camps de Catalunya designats cada any a aquest efecte, en les dates fixades per la Federació 
Catalana de Golf (en endavant FCGolf) en la seva circular corresponent. 

2. PARTICIPANTS 

Jugadors 
2.1 Podran inscriure’s tots els jugadors majors de 14 anys, o que en compleixin 15 l'any que se celebri 

l'Hexagonal i que estiguin en possessió de la llicència federativa en vigor expedida per la Real Federació 
Espanyola de Golf o per la Federació Andorrana de Golf, amb les limitacions següents: 

2.2 Els jugadors majors de 17 anys, o que compleixin 18 anys  l'any que se celebri l'Hexagonal, amb un 
hàndicap  màxim de 22,4 homes i 24,4 per dones. 

2.3 Els jugadors que compleixin 15, 16 o 17 anys l'any que se celebri l'Hexagonal amb hàndicap màxim de 
10,4. Aquests jugadors hauran de formar Equip amb un mínim de dos jugadors de l'apartat 2.1 

2.4 Els hàndicaps  estaran limitats a 18,4 per a homes i 20,4 per a dones. Aquest hàndicap s'utilitzarà per 
als resultats i classificacions per equips per camp i totals generals. A les Targetes de Joc figurarà el 
hàndicap  que tingui cada jugador 24-48 hores abans de la sortida del primer dia de cada Camp i el 
hàndicap de joc resultant de la barra de sortida escollida per cada camp. El Comitè de la Prova 
actualitzarà cada dia de joc els hàndicaps dels jugadors. 

 

3. FÓRMULA DE JOC 
L’ Hexagonal és un torneig Hàndicap. Es jugaran 18 forats Stroke Play Hàndicap en cada Camp. En els 5 
primers camps es jugarà 1 Fourball i 2 individuals, descartant una targeta. En l'última jornada (6ª jornada) es 
jugarà 1 Fourball i 2 individuals, sense descartar cap targeta  

Es recomana enviar per correu electrònic sbernades@catgolf.com la formació de les parelles i els individuals 
amb antelació a la prova del camp a jugar. 

Els equips estaran formats per 4 jugadors, jugant els 4 jugadors el mateix dia. Els equips podran ser de dones, 
homes o mixtes 

 

4. SUBSTITUCIONS 
Cada Equip podrà disposar de fins a un màxim de 3 suplents per a tot l’Hexagonal i podrà utilitzar-los a 
qualsevol camp.  
Les seves designacions s'han de fer: 

1. Bé en el moment de prendre part el dia de la competició,  
2. bé abans d’iniciar-se la competició al 4rt. camp.  

En cas de no complir aquestes dues premisses, els suplents no podran utilitzar-se.  

La identitat dels suplents de cada Equip s'haurà de comunicar a l'Organització per escrit. Tots els suplents 
han de complir els requisits exigits a la resta de jugadors (Article 2.1, 2.2 i 2.3) 
Un cop hagi estat designat per jugar en un equip, no podrà ser suplent d'un altre. En els equips formats per 
dos jugadors menors de 18 anys, (tal com indica l'article 2.3) i dos jugadors majors de 18 anys, en cas de faltar 
un jugador major de 18 anys, hauran de substituir-se obligatòriament per un altre jugador de les mateixes 

mailto:sbernades@catgolf.com
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condicions, és a dir major de 18 anys (article 2.2). 

NOTA 1: Aquells jugadors que tinguin prohibida l'entrada a un Club o camp en què se celebra l'Hexagonal, 
no podran participar en aquesta jornada. 

5. INSCRIPCIONS 
Jugaran un màxim de 44 equips, l'equip guanyador de l'edició anterior (sempre que s'inscrigui) i els equips 
amb suma de hàndicap dels 4 titulars més baixa fins a completar la quota de 44. 

5.1. Les inscripcions dels equips seran "on line" i ha d'emplenar tots els requisits de la inscripció. Un 
equip estarà inscrit quan la FCG tingui al seu poder el full d'inscripció completat i el pagament de 
l'import fixat per a l'equip. 

5.2. Les inscripcions hauran de tenir entrada a la FCG dins el termini que assenyali el Comitè 
Organitzador acompanyades de l'import total fixat per a l'equip. 

5.3. La quota d'inscripció de cada equip serà de 1.356,- €.  

5.4. Cada equip designarà un capità (a la mateixa inscripció “on line”) i serà l’únic autoritzat   per 
qualsevol eventualitat a interactuar amb el Comitè Organitzador o Comitè de la Prova. 

5.5. Es consideraran jugadors titulars els que figurin en el full d'inscripció. 

5.6. Es podrà donar nom identificatiu a l’equip amb un màxim de 15 caràcters. 
 

6. BARRES DE SORTIDES 
El Comitè Organitzador determinarà les barres de sortida als camps. 
 

7.    CLASSIFICACIONS 
          La classificació general per equips s'obtindrà de la següent manera: 

7.1 Classificació dels equips en cada  camp: 
                  La classificació per equips en cada camp es realitzarà sumant: 

a) En les cinc primeres Jornades: 1 Fourball i 2 individuals, descartant una targeta. 
b) A la 6a jornada i última: 1 Fourball i 2 individuals, sense descartar cap targeta. 

 
7.2   Classificacions finals 

7.2.1 LA BATALLA FINAL:  
S'agafaran els 10 primers classificats de la classificació general hàndicap per equips que es    
farà sumant el resultat dels equips en cada un dels 5 camps jugats. Un cop obtinguda aquesta 
classificació, s’adjudicarà un resultat inicial de cops que anirà des de -20 a 0, sent el millor 
classificat "-20" i el desè i següents classificat "0". 

• 1r classificat: -20 
• 2n classificat: -17 
• 3r classificat: -14 
• 4t classificat: -11 
• 5è classificat: -9 
• 6è classificat: -7 
• 7è classificat: -5 
• 8è classificat: -3 
• 9è classificat: -1 
• 10è classificat i següents: PAR 

 
El guanyador de l'Hexagonal es calcularà sumant els resultats de les 3 targetes del 6è camp 
al resultat  adjudicat  en la taula anterior.  
 



CIRCULAR Nº 57/2021 

Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62 
catgolf@catgolf.com - www.catgolf.com 

7.2.2 Classificació Consolació per als equips restants:  
Es dividiran en grups equitatius i se'ls aplicarà allò que s'ha exposat al punt 7.2.1. Entre ells 
disputaran la seva Batalla Final per la Consolació. 

7.2.3 Classificació Scratch: 
La classificació es farà sumant el resultat de tot l'equip en cada un dels sis camps jugats. 

7.2.4 Classificació equip de  jugadors Sèniors (Tots els membres han de ser Sèniors) 
La classificació Sèniors es realitzarà sumant el resultat hàndicap de l'equip en cada un dels 
sis camps jugats. 

8 HORARIS DE SORTIDA 
8.1 Per al primer camp es faran per ordre de suma de hàndicaps , amb un màxim de 22 equips per dia, 

surtin primer els equips amb suma de hàndicap mes baix de diumenge a dissabte. 
8.2 Per a la resta de camps (2n, 3r, 4t i 5è) es confeccionarà d’acord al ordre invers a la classificació 

general d'equips hàndicap de diumenge a dissabte.  
8.3 A la 6a jornada en ordre invers a la classificació general hàndicap per equips i segons indiqui el 

Comitè de la Prova. 
8.4 No s'acceptaran peticions de canvis d'horari. El Comitè Organitzador queda facultat en casos molt 

especials per alterar l'ordre de sortida. 
8.5 En cada sortida hi haurà dos jugadors de cada equip, sortint els Fourballs per un tee i els individuals 

de l'altra, indicant-ho el Comitè de la Prova. 
 

9 PREMIS 
9.1 General 

9.1.1 Equips Hàndicap: Premi per als 4 components dels equips classificats en 1r, 2n i 3r lloc a la 
classificació. El Campió de l'Hexagonal tindrà la inscripció gratuïta per a l'any següent, 
sempre que mantingui 3 dels 4 titulars.  

9.1.2 Equips Consolació: Premi per als 4 components d'equip classificat en 1r lloc a cada grup 
9.1.3 Equips Scratch: Premi per als 4 components d'equip classificat en 1r lloc en la classificació 

general scratch. 
9.1.4 Equips Sènior: Premi per als 4 components de l'equip classificat en 1r lloc de la classificació 

d'equips sènior. 
9.2 Camps 

9.2.1 Equips Hàndicap: Premi per als 4 components de l'equip que obtingui el millor resultat 
Hàndicap de cada camp. 

NOTA: El punt 9.1 NO seran acumulables, prevalent el de millor classificació, en cas d'empat seran 
com indica la numeració (9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3). 
Seran acumulables els trofeus obtinguts en cada camp amb els resultats finals. 

10. DESEMPATS 
10.1   Equips 

10.1.1   Camps 
En cas d’empat en els resultats de camp el desempat s’efectuarà tenint en compte el següent: 

a) La millor targeta rebutjada 
b) La millor targeta 
c) Si persisteix l'empat, es proclamarà guanyador l'equip amb suma de hàndicaps   més 

baixa dels 4 jugadors que hagin jugat. 
d) Esgotades totes les possibilitats exposades, el lloc es decidirà per sorteig.  
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10.1.2  General 

En cas d'empat als resultats de la BATALLA FINAL i Consolació, el desempat s'efectuarà tenint 
en compte el següent: 
a) La millor targeta 
b) En cas de persistir l'empat, es proclamarà guanyador l'equip amb suma d'handicaps de 

camp més baixa dels 4 jugadors que hagin jugat (a l'últim camp). 
c) Esgotades totes les possibilitats exposades, el lloc es decidirà per sorteig. 
 
En cas d'empat en els resultats de les jornades 1ª a 5ª, tant en el primer lloc com a tots els 
altres, es tindrà en compte el millor resultat obtingut per l'equip en l'últim camp jugat. En cas 
de persistir l'empat, es tindrà en compte el que s'ha exposat en els apartats a), b), c) i d) de 
l'article 10.1.1, sempre referint-se a l'últim Camp jugat. 
 

11 DEFINIR QUI POT AJUDAR O DONAR CONSELL ALS JUGADORS CONSELL: MEMBRES DE L’EQUIP EN EL 
MATEIX GRUP. Regla Local Model H-5  
La Regla 10.2 es modifica de la següent manera: On dos jugadors del mateix equip estiguin jugant junts en 
el mateix grup, aquests jugadors poden demanar i rebre Consell un de l’altre durant la volta.  
Les limitacions de les accions del caddie s’extenen al company de l’equip (R 10.3b). 
 

12. TRANSPORT MOTORITZAT DE JUGADORS 
Està autoritzat l'ús de vehicles motoritzats. 

13. RESULTATS DE LA COMPETICIÓ - COMPETICIÓ TANCADA 
Quan els resultats finals estiguin publicats a la web de la FCGolf, el resultat de la competició serà considerat 
oficialment anunciat i la competició tancada. 

14. RECLAMACIONS 
Només s'admetran reclamacions dins les 24 hores següents d'haver-se jugat en cada camp. Es podran 
anticipar telefònicament a la FCGolf, però s'han de confirmar per escrit abans de 5 dies, per poder donar-
los tramitació oficial. 

15. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL JOC, D'UN DIA O ANUL·LACIÓ D'UN CAMP 
Quan les circumstàncies (en general d'ordre climàtic) així ho aconsellin, es procedirà a suspendre 
temporalment el joc segons les Regles de Golf. Quan sigui procedent, es reprendrà així mateix d'acord amb 
les regles. 
En cas que el Comitè de la Prova decideixi suspendre un dia, es buscarà una data similar al dia jugat sempre 
depenent de la disponibilitat del club amfitrió. 
El Comitè de la Prova podrà declarar nul un camp quan la impossibilitat de completar la prova per part de 
tots els inscrits així ho aconselli, quedant llavors el Torneig reduït en el nombre de camps. 

16. El COMITÈ ORGANITZADOR I COMITÈ DE LA PROVA 
El comitè organitzador i el comitè de la prova decidiran en tot el que afecta a l’organització i interpretació 
del present reglament. Igualment queden facultats per variar les condicions del reglament, si existissin causes 
que així ho aconsellin, sempre amb la finalitat del bon desenvolupament de la prova. El comitè de regles  
designarà els àrbitres que consideri necessaris. 

 

Barcelona, desembre 2021         Federació Catalana de Golf  


