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27è TRIANGULAR 9 FORATS DE 
CATALUNYA 2022 

 
Les competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels Reglaments següents: 

1. Reglament i Regles Locals Generals de Proves de la FCGolf (en web FCGolf i Tauló avisos prova). 
2. Reglament de la Prova específica. S'adjunta al final de la Circular. 
3. Condicions de la Competició (publicades en el full d'inscripció i en el revers de les Regles Locals). 

 
 

LLOC I DATES 
 CG Barcelona   dissabte 21 de maig 
 CG Montbrú-Moià  dissabte 24 de setembre 
 Can Cuyàs Golf  dissabte 22 d’octubre 

 
PARTICIPANTS 
Podrà participar qualsevol jugador/a amb llicència de la RFEG afiliada a la FCGolf o a la Federació de 
Golf d’Andorra (FGA) en vigor, (aquests últims podran jugar sense dret a premi, veure apartat 
PREMIS), sense perjudici del que s'estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 19/2007, de 
l'11 de juliol, i que compleixin 14 anys o menys l'any que se celebri la prova. 

Per a ser integrant d'una parella deurà: 
 Ser soci o abonat del Club o Entitat que es tracti, des de l'1 de gener de l'any en què se celebri la 

prova.  
 O estar federat per aquest camp, des de l'1 de gener de l'any en què se celebri la prova. En cas de 

no estar federat pel Club/Camp des de l'1 de gener, podrà representar al Club/Camp si la seva 
primera i única llicència ha estat per aquest Club/Camp. 

Tots els requisits hauran de ser certificats pel Club o Entitat en el moment de la inscripció, sent 
responsable la Junta Directiva o el President del compliment d'aquests requisits. 

 
PARELLES 
Podran participar tots els Clubs o Entitats, afiliats a la Federació Catalana de Golf o a la Federació de 
Golf d'Andorra, amb camp de joc homologat de com a mínim 9 forats i excepcionalment també aquells 
que no tenen camp homologat i tinguin un mínim de 150 federats a 31 de desembre de l'any anterior.  

Les parelles podran ser de sexe indistint i estar compostes per jugadors de les següents categories: 
Infantils, Alevins i Benjamins, designats pels clubs/camps que representin.  

Tots els Clubs o Entitats, tindran dret a inscriure, com a mínim, una parella representativa d'aquest, 
encara que podran inscriure un màxim de 8 parelles. 

El màxim de parelles a participar serà de 50. En cas que el número d'inscrits sigui major a aquesta xifra, 
se seleccionaran d'aquesta manera, fins a arribar a la xifra de 50 parelles. 
 Les parelles de suma de hàndicap més alt, sense tenir en compte de quin club/camp són, fins a 

arribar a 50 parelles.  

En cas d'empat de suma de hàndicap, es triarà la parella amb el jugador de hàndicap més alt. Si al final 
tots tenen el mateix hàndicap, es decidirà per sorteig. 
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CONVIDATS 
Totes les parelles podran disposar d'un jugador convidat. Jugador Convidat: És aquell jugador que és, 
independent (CB00), de Club sense camp o Club que no jugui el Triangular 9 forats. Per exemple, un 
jugador soci i/o amb llicència d'un club amb un jugador independent, d'un club sense camp o d'un club 
que no jugui el Triangular. 

 
HÀNDICAPS 
Handicap mínim de inscripció 

 Infantils ................ 36,0 o més 

 Alevins  ................ 26,4 o més 

 Benjamins ................ 26,4 o més 

Nota: Tots els participants hauran de tenir almenys 1 resultat en la seva fitxa d'activitat (RFEG) abans 
del tancament de la inscripció de cada prova. 

 
FÓRMULA DE JOC 
Fourball Stableford Handicap 9 forats. 

 
RESPONSABLE DE L'EQUIP I JUGADORS 
Cada club podrà nomenar un responsable que serà la persona encarregada de parlar amb el Comitè de 
la Prova, vetllarà pel bon ritme de joc i la correcta anotació de les targetes. Aquest podrà donar consell 
a tots els jugadors dels equips del seu club, però NO podrà fer de caddy. 

 
BARRES DE SORTIDA 
Barres vermelles. 

En cas de no estar homologades el comitè de la prova definirà les barres de sortida. 
 
INSCRIPCIONS 
El Club haurà de realitzar la inscripció de les parelles per a cada camp, utilitzant el formulari disponible 
a la web de la prova (www.catgolf.com). Una vegada definides les parelles admeses en cada camp la 
FCGolf facturarà les inscripcions a cada club/camp i hauran d’abonar la quantitat abans de la celebració 
de l'última prova. 

A l'efecte de realitzar el tall de cada camp, es tindrà en compte el hàndicap exacte que figuri en la base 
de dades de la RFEG al tancament d'inscripcions. El llistat d'admesos es publicarà en la web de la FCGolf 
(www.catgolf.com) l'endemà del tancament d'inscripcions. Una vegada publicada la llista oficial 
d'admesos, s'establirà un període de reclamació de 24 hores per solucionar els possibles errors. Passat 
aquest període, no s'atendrà cap reclamació i les llistes es consideraran definitivament tancades.  

És responsabilitat exclusiva dels clubs cerciorar-se que les seves inscripcions es processen correctament 
i, una vegada publicat la llista de participants, de confirmar si han estat admesos.  

 
 
 



 CIRCULAR Nº 18/2022  
 
 

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

DRETS D'INSCRIPCIÓ 
Inscripció  ............................. 40 €/parella/camp 

 
HORARIS DE SORTIDES 
El Comitè de la Prova establirà l'ordre i l'horari de sortida. 

Els horaris de sortides s'efectuaran per la suma total de hàndicaps de la parella. S'evitarà en la 
mesura del possible, aparellar equips pertanyents a un mateix Club o Entitat. 

 
SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL JOC 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 escaigui, es reprendrà així mateix d'acord amb 
les Regles. 

Cas que el Comitè de la Prova decideix 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 Circuit reduït en el número de Campos. 

 
CLASSIFICACIONS 
Per camp 

 Hi haurà una classificació hàndicap per parelles. 

General 
 Hi haurà una classificació per clubs. 

 
DESEMPATS 
En cas d'empat en els resultats, la classificació s'efectuarà segons les normes següents: 

Per camps 
 Guanyarà la parella amb la suma de hàndicap de joc més baixa. 
 De persistir l'empat, es resoldrà per la fórmula dels 3, 6, 7 i 8 últims forats del camp. 
 De persistir, per sorteig. 

Trofeu per Clubs (General) 
 Guanyarà el club amb millor puntuació en l'últim camp (suma de les 2 targetes), 
 De persistir l'empat, guanyarà el club amb millor puntuació en el segon camp (suma de les 2 

targetes). 
 De persistir l'empat, guanyarà el club que hagi presentat més equips en totes les jornades del 

Triangular. 

 
PREMIS 
Camps 

 1a parella classificada  
 2a parella classificada  
 3a parella classificada  
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Trofeu per Clubs (General) 
 El club guanyador del Trofeu per Clubs serà aquell que més puntuació aconsegueixi sumant els 

tres camps jugats o els que s'hagin jugat. 
 En cada camp puntuaran únicament les dues millors targetes de cada club. 

NOTA: Els equips que continguin jugadors de la Federació de Golf d'Andorra jugaran amb les 
següents limitacions en quan a premis: 

 No optaran als premis de camp 
 No puntuarà la seva targeta per la classificació del trofeu per clubs 

 
REPARTIMENT DE PREMIS 
Es farà un repartiment després de la finalització de cada prova en el club amfitrió. 

 
DISPOSICIONS 
El Comitè de la Prova decidirà en tot el que afecta l'organització i interpretació del present reglament. 

El Comitè de Competició de la FCGolf queda facultat per a variar les condicions del reglament, si 
existissin causes que així ho aconsellin, sempre amb la finalitat del bon desenvolupament de la prova. 

 
 
 
 
 
 

Federació Catalana de Golf, abril de 2022 


