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TERMES DE LA COMPETICIÓ 2023 
 

(1) Participants	
Podran participar-hi tots els jugadors i jugadores professionals amb llicència en vigor expedida per la RFEG 
o la FCGolf i/o estar afiliat a alguna PGA Europea. 

Així mateix, hi podran participar jugadors aficionats amb llicència de la Federació Catalana de Golf a 
cadascuna de les proves amb un handicap inferior o igual a 4,4 i 9,9 per als socis del club organitzador. 

L'Organització disposarà d'invitacions per participar al Circuit, com ara els Programes de la Federació 
Catalana de Golf, possibles patrocinadors, etc. 

 

(2) Requisits	d’inscripció	i	Dates	
Les inscripcions per cada prova s’obriran a partir de la celebració de la prova anterior i hauran de fer-se 
per e-mail a catprotour@catgolf.com abans del dimecres previ a les 14:00. Tot jugador que no realitzi la 
inscripció (prèvia transferència) abans de l’hora indicada, no podrà participar a la proba. 

Al e-mail hi haurà d’adjuntar el resguard de la transferència, detallar el nom complert, número de 
llicència, i en cas de ser amateur haurà d’especificar al seva edat i si es soci/a o no del camp seu del 
torneig. 

Formes de pagament de les inscripcions: 

- Via transferència al compte de la Federació Catalana de Golf ES2100 2883 0002 0001 3405. 
No s’admetran inscripcions sense la transferència abonada. 

 

Drets d’inscripció 

Tot jugador professional haurà d’estar al corrent de pagament amb els rebuts de la Federació Catalana de 
Golf per participar en qualsevol prova del circuit. 

A cada prova, els participants (jugadors professionals, Socis del Club, Aficionats menors de 21 anys y 
aficionats del Catalunya Pro-Tour) hauran d’abonar la següent inscripció: 40€ 

EL FET DE QUE UN JUGADOR S’INSCRIGUI A QUALSEVOL DEL LES PROVES DEL CIRCUIT, SUPOSA LA 
ACCEPTACIÓ DE CADA UNA DE LES CONDICIONS QUE FIGUREN EN LA PRESENT NORMATIVA. 
 

(3) Format	
Selecció de camps i dates 

El Comitè de Professionals de la Federació procurarà aconseguir el major nombre de camps possible per 
a desenvolupar la competició. Les dates en es que es jugaran les proves seran puntualment anunciades a 
la web de la Federació i les seves Reds Socials, així com la pròpia Red Social del Circuit a Instagram. 

En el cas que alguna de les proves es suspengués per les condicions climatològiques del moment, el 
Comitè buscarà altres dates. 

 

Modalitat 

Cada prova consistirà en una volta estipulada de 18 o 36 forats Stroke Play individual. 
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Àrees de Sortida 

Els jugadors masculins, sortiran de Blanques 

Els jugadors que durant l’any que es juga la prova compleixin 60 anys, sortiran de Grogues. 

Les jugadores femenines sortiran de Grogues. 

 

Horaris de sortida 

En la mesura que sigui possible es faran amb dos pros i un amateur. 

En cas d’excés en el número de jugadors/es amateurs, s’establiran les següents prioritats per aquest 
ordre: 

- 50% de jugadors/es amateurs del propi Club 

- Estricte ordre de handicap 
 

Premis en Metàl·lic i Ordre del Mèrit per a Professionals. 

La dotació econòmica de cada Torneig vindrà determinada pel número de participants (jugadors/es 
amateurs inclosos) i seguint la següent taula: 
 

 Número de participants 

Posició 30 - 34 35-39 40 - 44 45-49 50 - 59 60 - 69 

1 500 500 500 500 500 500 

2 350 350 350 350 350 350 

3 250 250 250 250 250 250 

4 225 225 225 225 225 225 

5 180 180 180 180 180 180 

6 150 150 150 150 150 150 

7 140 140 140 140 140 140 

8 130 135 135 135 135 135 

9 120 120 120 120 120 120 

10 110 110 110 110 110 110 

11 105 105 105 105 105 105 

12 100 100 100 100 100 100 
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 Número de participants a la prova 

Posició 30 - 34 35-39 40 - 44 45-49 50 - 59 60 - 69 

13  100 100 100 100 100 

14  100 100 100 100 100 

15   100 100 100 100 

16   100 100 100 100 

17    100 100 100 

18    100 100 100 

19     100 100 

20     100 100 

21      100 

22      100 

23       

24       

25       

Acumulat Premis 2360 2565 2765 2965 3165 3365 

 

En el cas que entres algun patrocinador, el Comitè es reserva el dret a modificar el breakdown. 

Els Amateurs, encara que guanyin la prova, no tenen dret a premi en efectiu. 
 

Premi especial per Jugadors/es Professionals de: 50 anys o més i Dones. 

Es donarà un premi especial de 100€ al primer jugador/a de 50 anys o més o dona, que no estigui en les 
posicions de Breakdown. 
 

Pagament de Premis 

El/La professional podrà rebre 2 pagaments durant la temporada, un a meitat i l’altre al final 
d’aquesta. Tots els premis son amb IVA inclòs , així que és important que la base s’ajusti a la quantitat 
total. 
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Ordre de Mèrit 

L’Ordre del Mèrit s’establirà mitjançant la taula de Premis en metàl·lic. 

El desempat per determinar el guanyador/a de l’Ordre de Mèrit es farà pel major número de voltes sota par 
aconseguides en totes les proves disputades. En cas de que persistís l’empat, pel major número de voltes al 
par aconseguides, i així successivament. 
 

(4) Quan	s’ha	entregat	la	targeta	de	Resultats	
S’instal·larà en cada camp una Zona d’entrega de targetes per facilitar als jugadors/es tots els seus tràmits. 

Serà el propi jugador/a qui haurà de recollir i entregar personalment la seva targeta de resultats en 
l’esmentada Zona. 

 

(5) Com	es	decidiran	els	Empats	
En cada prova disputada, hi haurà d’haver obligatòriament un sol guanyador. En cas d’empat es jugarà un 
Play-off a mort sobtada pels forats que decideixi el Comitè de la Prova. 
 

(6) Quan	és	final	el	Resultat	d’una	Competició	
La competició es considera tancada quan s’hagin publicat tots els resultats de forma oficial. 
 

(7) Comitès	
Comitè del Circuit 

El comitè del Circuit, atendrà a totes les qüestions que poguessin sorgir referents al Circuit i es 
reserva el dret a modificar els Termes en qualsevol moment. La decisió del Comitè del Circuit és en 
tots els assumptes, final. 

Estarà format per Sr. Antonio Enciso, Sr. Diego Mier i Sr. Eloi Hernando 
 

Comitè de la prova 

Resoldrà sobre qualsevol incidència durant el transcurs de la Prova. 

Estarà format per Director del Torneig, per una persona designada pel Club amfitrió i l’àrbitre 
designat a cada prova. 

 
ALTRES INFORMACIONS 
Regles de Joc 

El Circuit es disputarà d’acord amb les Regles de Golf vigents, les Regles Locals de la FCGolf i les 
Regles Locals complementàries, que estableixi el Comitè de la Prova en cada camp. 
 

Àrbitres 

Hi haurà al menys un àrbitre designat per la FGGolf. 
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Dispositius de mesurament de distàncies 

La Regla 4.3a(1) està en vigor pel que és permet la utilització d’aparells de mesurar distàncies, 
recordant la existència d’usos prohibits a la mateixa Regla, com mesurar canvis d’elevació. 

- Penalització per la primera infracció: Penalització General 

- Penalització per la segona infracció: Desqualificació 
 

Indumentària 

Tant els jugadors/as professionals com els jugadors aficionats convidats a jugar el Circuit 
hauran de presentar-se amb una presència cuidada respecte a la vestimenta. 

Al ser difícil especificar, les següents directrius seran les utilitzades pel Director del Torneig per 
interpretar aqueta norma: 

- Camises i Polos: NO s’accepten els polos/camises sense coll, sense mànigues o 
material/disseny transparent. 

- Pantaló: No es acceptable el pantaló vaquer. 
 

Multes i Sancions 

No es tornarà la inscripció a aquells jugadors/es que no es donin de baixa 24 hores abans de la 
volta a no ser que presentin un justificant. 

Als jugadors/res admesos que sense causa justificada, no és presentin al Tee de Sortida a l’hora 
establerta pel Comitè de la Prova, no se’ls tornarà la inscripció, com tampoc al jugador que sense 
causa justificada es retiri durant el joc sense informar del fet a l’oficina del Torneig. 

Tot aquell jugador/a que, per qualsevol motiu, tant dintre com fora del camp, actuï contra els 
interessos de l’Associació, serà expulsat del circuit sense dret a cap mena de devolució. 

  

Barcelona, març de 2023 
 
 

Toni Enciso 
President del Comitè de Professionals FCGolf 
 


