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26è QUADRANGULAR FEMENÍ DE 
CATALUNYA 2022 

 

REGLAMENT 
 

1. CAMPS I DATES 
L'adjudicació de camps i les dates es determinaran segons criteri establert per la FCGolf. 
 
 
 Torremirona Golf Club 1 de març 

 

 

 Golf La Roca 5 de abril 

 

 

 Empordà Golf Resort 4 de maig 

 

 

 Club de Golf Llavaneras 9 de juny 
 
 
2. PARTICIPANTS 

Hi podran prendre part tots els clubs/camps o entitats afiliats a la RFEG a Catalunya (tinguin 
representació o no a l’Interclubs Femení de Catalunya “Lligueta”), amb camp homologat i com 
a mínim de 9 forats i excepcionalment també aquells que no tenen camp i tinguin un mínim de 
150 federats a 31 de desembre de l’any anterior.  

Per a ser integrant d’un equip cal estar en possessió de la corresponent Llicència Federativa en 
vigor i cal ser: 

• Sòcia o abonada del Club o Entitat des de l’1 de gener de l’any en què se celebri la 
prova. 

• O  bé estar federada per aquest Club o Entitat, des de l’1 de gener de l’any en què se 
celebri la prova. En cas de no estar federada pel Club/Camp des de l’1 de gener, podrà 
representar el Club/Camp si la seva primera i única llicència és  per aquest Club/Camp.  

Els equips no tindran límit de jugadores. Cada Club o Entitat presentarà a cada camp un equip 
de 6 jugadores, podent ser diferents d’un camp a l’altre.  

Les jugadores han de tenir 22 anys en la data en què s'iniciï el Torneig.  
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El màxim d’equips participants serà de 18, tenint preferència els equips que no participin a la 
Lligueta. Es reservarà un lloc per l'equip guanyador de l'edició anterior.  L’admissió de la resta 
d’equips que ja tinguin representació  a  la Lligueta es farà segons el punt 8 (Inscripcions) 
d'aquest reglament. 

Suplents per camp: Una vegada inscrit l’equip en un camp només es permetrà disposar de dues 
suplents i aquestes tan sols  podran canviar jugadora per jugadora fins a mitja hora abans de la 
seva sortida. 

 
3. HANDICAPS 

El handicap d’inscripció màxim serà de 35.4. El handicap d’inscripció mínim per les jugadores 
dels equips que tinguin representació en la Lligueta serà d’11.5. 

Si les jugadores compleixen els handicaps de inscripció màxims o mínims  la primera vegada que 
participen en el quadrangular de l’any en curs, podran continuar participant la resta de jornades 
encara que augmentin o redueixin el seu handicap.  
 

4. FÓRMULA DE JOC   
Es jugaran quatre voltes sota la modalitat Fourball Stableford Handicap. 
 

5. DELEGADES I CAPITANES 
5.1 Les Capitanes podran jugar o no aquesta competició a elecció, i són les úniques 

persones que poden donar consell , sempre que no estiguin jugant (R 24.4b), a les 
seves jugadores durant el desenvolupament del joc, facultat que no tenen les 
Delegades.  

Penalització per infracció de la Regla 24.4b: es restaran 2 punts del total de punts 
obtinguts a la volta a cada una de les jugadores implicades. 

5.2 Les capitanes no jugadores, que utilitzin buggie, no podran transportar ni jugadores ni 
el seu equip durant la celebració de la prova. 

Penalització per infracció d’aquest punt del Reglament: es restaran 2 punts del total 
de punts obtinguts a la volta a cada una de les jugadores implicades. 

Una mateixa persona podrà ser alhora Delegada i Capitana, segons decisió del seu club/camp o 
entitat. Es podrà delegar en un altre Capità per absència de la titular.  

Les jugadores, un cop hagin acabat de jugar podran ser caddies d'una companya d'equip.   
 

6. DESIGNACIÓ DE JUGADORES 
A les Capitanes se'ls enviarà un full d'inscripció per emplenar amb el nom de les 3 parelles. El 
full s'emplenarà per complet i haurà d'enviar-se a la FCGolf en el termini indicat i per email  a 
drocamora@catgolf.com 

L'equip que no lliuri la inscripció en el termini establert rebrà una amonestació la primera 
vegada. La segona, s'aplicarà una sanció que serà restar 2 punts al resultat final de cada parella 
de l'equip. 
 
 
 
 

mailto:drocamora@catgolf.com
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7. ELEMENTS MOTORITZATS 
Es repartiran equitativament els buggies, motos i carrets elèctrics del Club entre els equips . En 
cas de vehicles privats, la utilització d’aquests no alterarà el nombre de vehicles que poden ser 
utilitzats per equip. 

Si no es disposés dels suficients per aquest repartiment, cap equip podrà disposar d'ells.  

S'accepta que jugadores amb carnet de discapacitat puguin accedir a un vehicle motoritzat, 
prèvia presentació de la documentació a la FCGolf. abans del tancament de la inscripció de les 
jugadores (El Comitè Organitzador podrà revocar aquesta acceptació en cas de manipulacions o 
altres aspectes). 

La FCGolf farà una reserva prèvia d’aquests buggies, motos i carrets elèctrics al Club fins a una 
data específica. Les delegades tindran fins aquesta data per a confirmar la reserva directament 
amb el club. Passada aquesta data, el club amfitrió podrà llogar els carrets elèctrics a qualsevol 
club participant que ho sol·liciti ( però no els buggies o motos).  
 

8. INSCRIPCIONS 
El Club haurà de realitzar la inscripció via online a través de la pàgina web de la FCGolf 
(www.catgolf.com) abans del DIMARTS, 15 de FEBRER de 2022 a les 12:00 hores.  

L'import de la inscripció serà de 984 € per Club/Camp o Entitat. 

El fet de formalitzar i abonar la inscripció significa la total acceptació del present Reglament i el 
compromís de participar en les 4 proves del Torneig.  

Els equips dels clubs que NO juguin la Lligueta, tenen preferència d'inscripció sobre els equips 
dels clubs que sí que la juguen.  

En cas d’inscriure’s 19 o més equips, l'últim o últims equips classificats a l’edició de l'any anterior 
del Quadrangular i que a més a més tinguin equip en la Lligueta, quedaran exclosos. Aquests 
equips exclosos si ho desitgen, entraran automàticament a l'edició de l’any següent.  
 

9. HORARI DE SORTIDES  
Sempre que el camp així ho permeti, les sortides es faran a tret, sinó  per dos tees i com a últim 
recurs per un tee. 

9.1 Per la primera volta (camp) es farà per sorteig. 

9.2 Per la resta de voltes (camps) es farà en ordre invers a la classificació general. 

9.3 No s’acceptaran peticions d’horaris NI de dia. El Comitè de la prova té la facultat, en 
casos molt especials, d’alterar l’horari de sortides. 

9.4 Les sortides seran de 4 jugadores, dues de cada equip. 

L'horari de sortida només podrà ser alterat per causa  jutjada acceptable per la majoria de 
membres del Comitè de Competició del Torneig, donant personalment avís a la Presidenta del 
Comitè Lúdic/Social de la FCGolf i a les Delegades dels Clubs o Entitats afectats. 

 
 
 
 
 

http://www.catgolf.com/
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10. SUSPENSIÓ DEL  JOC PER CAUSES JUSTIFICADES 
El Comitè de la Prova de cada Camp serà el responsable d'establir la suspensió de la volta i la 
seva represa o no. 

El Comitè Organitzador buscarà una nova data  en cas d’anul·lar la volta per tornar a jugar-la.  Si 
no fos possible, es declararà nul·la i aquesta  volta no comptaria per a la classificació final. 

 
11. RETIRADA O NO COMPAREIXENÇA DE CLUBS O ENTITATS. 

Un Club o Entitat NO podrà retirar-se de la Competició sense abans haver-ho posat en 
coneixement per escrit i dirigit al Comitè de Competició i amb una exposició clara de les raons 
que ho justifiquin. Aquest escrit haurà de romandre en poder de la Presidenta del Comitè 
Lúdic/Social almenys 7 dies hàbils abans de la data prevista per al joc de la següent volta. 

El Comitè Organitzador es reunirà amb caràcter urgent per estudiar el cas i decidir sobre la 
petició del Club o Entitat, i a qui es donarà una resposta escrita en almenys 4 dies hàbils 
d'antelació a la celebració de la següent prova. 

Només es podrà acceptar reducció del termini de sol·licitud de baixa per raó evident i clara de 
força major. En aquest cas, donada la dificultat de reunir immediatament el ple del Comitè 
Organitzador, es decidirà amb caràcter d'emergència la situació plantejada, en reunió a celebrar 
immediatament entre el vicepresident FCGolf, la Presidenta del Comitè Lúdic/Social  i el Gerent 
Esportiu de la FCGolf i  la seva decisió s'enviarà per escrit al Club o Entitat. 

Tot aquell Club o Entitat que infringint aquesta normativa i fent cas omís de la resolució de la 
FCGolf sobre la seva petició decidís abandonar el Torneig, sense autorització del Comitè  de la 
Prova, serà sancionat amb la inhabilitació per jugar el Quadrangular Femení l’any següent. 

 
12. CLASSIFICACIÓ 

Se obtindrà amb la suma de les dos millors targetes Fourball de cada equip, en cadascuna de les 
4 jornadas.  
 

13. DESEMPATS 
En cas d'empat en el resultat final, es proclamarà vencedor l’equip que hagi realitzat millor 
resultat en l'últim camp, de persistir l’empat es resoldrà amb la millor targeta descartada. En cas 
de persistir,  es tindrà en compte el millor resultat en el 3er camp i així successivament fins el 
primer camp jugat. Si encara existís empat, es resoldria per sorteig. Aquest criteri s'aplicarà per 
resoldre qualsevol empat per accedir  als tres premis.  
  

14. PREMIS 
El Club o Entitat guanyador rebrà la copa del Torneig com a dipositari per un any, i se li inscriurà 
el nom al trofeu. Les components de l'Equip rebran el premi previst a tal efecte. Hi haurà també 
un premi per al Club o Entitat classificats en segon i tercer lloc. S’atorgaran premis a un màxim 
de 10 integrants per equip.  
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15. COMITÈ ORGANITZADOR I COMITÈ DE LA PROVA 
El Comitè Organitzador serà el responsable d’organitzar, dirigir i decidir sobre la competició en 
general.  
Estarà format per: 

• Sra. Soledad Desvalls (Presidenta Comitè Lúdic/Social) 

• Sr. Juan Romeu (Gerent FCGolf) 

• Sr. Daniel Rocamora (FCGolf) 

El comitè organitzador de la prova decidirà en tot el que afecti l'organització i la interpretació 
del present reglament. Igualment, queda facultat per a variar les condicions del reglament, si 
existeixen causes que així ho aconselli, sempre amb la fi el bon desenvolupament de la prova. 

El Comitè de la Prova, estarà format per: 

• President del Comitè de Competició del Club amfitrió o persona designada. 

• Àrbitre Principal de la prova. 

• Sr. Daniel Rocamora (Director de la Prova) o representant designat. 

El Comitè de la Prova decidirà sobre aspectes esportius que es poguessin presentar durant el 
torneig. Cada membre del comitè tindrà un vot i prendrà les seves decisions per majoria. Les 
votacions seran a mà alçada, excepte si per majoria es decideix d’un altra manera. Si el Comitè 
no arribés a prendre una decisió sobre un tema de Regles de Golf  aquest sotmetrà el cas al 
Comitè d'Àrbitres, Regles i Camps de la FCGOLF.  

L'informe i la decisió seran vinculants i d'obligada aplicació. 
 

 

 

 

Federació Catalana de Golf, gener de 2022 

 

 


