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CALENDARI 2022 
PROVES CLUBS/CAMPS FEDERATS 

 

Adjunt a aquesta circular s'acompanya la plantilla que els clubs/camps interessats en què les seves proves 

esportives apareguin publicades en la web oficial de la Federació Catalana de Golf, i d'aquesta forma que 

pugui ser consultada pels federats. 

Per a la seva correcta publicació la plantilla haurà d'estar emplenada degudament, sense ometre cap 

apartat, i ser enviada, via e-mail a: sbernades@catgolf.com abans del divendres 24 de desembre a les 12.00 

h. 

En aquesta plantilla s'ha d'informar dels conceptes bàsics d'una prova que són: 

- Grup Edat (Columna A): Indicar en aquesta columna el codi d'edat de l'exemple. 

- Data Inici (Columna B): Indicar en cada casella la data d'inici de la prova 

- Data final (Columna C): Indicar en cada casella la data final de la prova. 

- Nom del Club o Camp (Columna D): Indicar el nom del vostre Club o Camp 

- Nº Identificador (ID) (Columna E): Buscar al full “Clubs” el nombre identificador del vostre club o 

camp. 

- Modalitat (Columna F): Indicar la modalitat de la prova amb el codi dels exemples. 

- Tipus Torneig (Columna G): Indicar el tipus de torneig amb el seu codi corresponent. 

- Nom Torneig (Columna H): Teclejar en la cel·la corresponent el nom de la prova en Lletra Capital, és 

a dir la Primera Lletra de Paraula en Majúscula. 

A partir de la data límit establerta per a la recepció de la plantilla, la FCGolf no pot assegurar la publicació del 

calendari. 

A partir de gener 2022, qualsevol modificació al calendari l'haurà de realitzar el club a la mateixa web per 

mitjà de les claus d'accés i seguint les instruccions que li indiquen.  

En cas de tenir algun dubte o consulta sobre aquest tema, preguem contacti amb la FCGolf: Salvador 

Bernades sbernades@catgolf.com 

EL CALENDARI DE PROVES DE CLUBS PER A LA RFEG EN EL 2022, S'HAURÀ DE TRAMITAR TAL COM L'INDICA 

LA RFEG. 

Barcelona, a 25 de novembre de 2021 

Federació Catalana de Golf 
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