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PROCEDIMENT A SEGUIR EN CASOS 

D'INCOMPLIMENT DE REGLES DEL GOLF O CODIS DE 

CONDUCTA 

A TOTS ELS CLUBS DE GOLF DE CATALUNYA I ÀRBITRES DE LA FCGolf: 

Ens dirigim a tots vosaltres per a proposar-vos un protocol o procediment d'actuació en casos 

d'incompliment de les regles del golf o del codi de conducta, durant la celebració de tornejos i 

competicions oficials que es puguin desenvolupar en els camps de golf de Catalunya. 

El problema amb el qual ens trobem sovint en el Comitè de Disciplina esportiva de la FCGolf és que, 

amb massa freqüència, davant determinats fets susceptibles de denúncia i obertura del 

corresponent expedient disciplinari, ens és difícil aplicar el Reglament disciplinari de la FCGolf 

davant la falta de proves o davant Actes arbitrals o de comitès de competició de proves, 

excessivament genèrics o en els quals no es detallen amb suficient claredat i concreció els fets i/o 

les persones que podrien donar lloc a l'aplicació d'una sanció disciplinària. 

En aquest sentit, seria de gran ajuda per a aquest Comitè, que quan es doni alguna d'aquestes 

circumstàncies, i en el moment de formular la denúncia, comunicar els fets, o redactar les 

corresponents actes arbitrals o de comitès de competició, s'emplenaran els següents requisits: 

• Tipus d'Acta: Arbitral, Comitè de Competició, Comitè de la prova, etc. 

• Dades del Torneig i competició disputada. 

• Data, hora i lloc. 

• Participants en la reunió, amb nom i cognoms complets, i en el cas que participin també 

jugadors en la reunió, els seus números de llicència federativa. 

• Contingut de la reunió. 

• Descripció detallada dels fets objecte de denúncia que motiven la reunió, a fi de poder 

realitzar una posterior qualificació jurídica dels mateixos de conformitat amb el Reglament 

de Disciplina Esportiva de la FCGolf, possibilitant l'eventual obertura d'un expedient 

disciplinari, si escau, i l'aplicació si escau de la sanció corresponent. 

• En el cas de faltes de respecte, desconsideració, ofenses, insults, vexacions, o actes que 

atemptin contra la dignitat o integritat de persones adscrites a l'organització esportiva, etc., 

detall exacte de les frases pronunciades pel jugador (si és possible de manera literal i entre 

cometes ”…“), i destinatari d'aquestes. 

o En aquest punt és necessària el màxim detall possible, amb la descripció exacta del 

succeït o dit. 

• En el cas d'una controvèrsia o disputa entre dos jugadors, sigui del tipus que sigui, com per 

exemple sobre el resultat d'un clot, s'haurà de comptar amb la presència de la resta de 

jugadors del partit, que participaran en la reunió donant la seva versió sobre els fets objecte 

de controvèrsia, havent de tenir especialment en compte la versió del marcador del jugador 

afectat. 
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• Descripció de qualsevol altre fet rellevant que hagi pogut tenir lloc en el camp de golf o en 

la reunió celebrada a continuació. 

• Hora de finalització de la reunió. 

• Signatura de tots els assistents a la reunió: jugadors, responsables del club, membres del 

comitè de competició, membres del comitè de la prova, àrbitres, etc. (En cas de la negativa 

d'algun jugador a la signatura de l'Acta, que quedi deguda constància d'aquesta negativa). 

Creiem que seria de gran ajuda per a tots que repasséssiu el Reglament de Disciplina Esportiva que 

està penjat en la web de la FCGolf, (tant el d'adults, com el de benjamins alevins, infantils i cadets), 

on es descriuen tots els fets i conductes sancionables, ja sigui per incompliment de les regles del 

golf, ja sigui per incompliment del codi de conducta. 

Això facilitaria la redacció de les denúncies, les actes, etc., i facilitaria la qualificació dels fets per 

part del Comitè de Disciplina de la FCGolf, podent d'aquesta manera sancionar conductes que a 

vegades no podem sancionar per falta de concreció o ambigüitat en la descripció dels fets. 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, dubte o comentari que la presenti circular 

pugui generar. 

Molt agraïts per endavant a tots per la vostra col·laboració. 

Rebeu una cordial salutació. 

 

Barcelona, a 2 d’agost de 2021. 

 

Comitè de Disciplina Esportiva 


