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GENERAL I DEFINICIONS 
 
Reglament 

Aquest és un Reglament d’aplicació exclusiva als Àrbitres que actuen en l’àmbit de la Federació Catalana de Golf 
(en lo successiu FCGolf), que regula el desenvolupament de la seva funció, el procediment d’accés a aquesta funció, 
el procediment de baixa i altres qüestions. Es l’únic vàlid en la FCGolf i anul·la i deixa sense efecte totes les versions 
de data anterior. 

 
Àrbitre de Golf a Catalunya 

És una persona qualificada per la FCGolf (desprès d’haver superat les proves teòriques i pràctiques establertes) i 
nomenada amb aquesta titulació, facultada per acompanyar als Jugadors per tal de decidir qüestions de fet i aplicar 
les Regles de Golf i fer-les complir en totes les proves en que actuï designat pel Comitè de Regles, Àrbitres i Camps 
de la FCGolf (en lo successiu CRAC) de la FCGolf, observant les obligacions exigides per les Regles de Golf i el que es 
recull en el present Reglament. 

Tots els assumptes relatius als Àrbitres i als arbitratges en les proves del Calendari de la FCGolf són competència 
exclusiva del CRAC, per delegació del Comitè Esportiu de la FCGolf. 

 
Facultats 

Els Àrbitres Territorials de la FCGolf estan facultats per actuar en les proves per les que siguin designats pel CRAC 
de la FCGolf. També poden actuar com a Àrbitres en proves d’altres àmbits però no ho faran com representants de 
la FCGolf si el CRAC  no es qui ha efectuat la designació. 

 
Nombre màxim d’Àrbitres 

No existeix un nombre màxim ni mínim d’Àrbitres. La FCGolf, mitjançant el CRAC, modularà el nombre total 
d’Àrbitres en actiu amb l’objectiu de disposar del nombre adient per atendre les necessitats d’arbitratge resultants 
del calendari de Competicions de la FCGolf. 

 
Àrbitre Tutor de Club 

Es un Àrbitre oficial del Col·lectiu d’Àrbitres de la FCGolf que té la missió d’assessorar en matèria de Regles i 
Competicions al Comitè de Competició del Club pel qual ha estat designat pel President del CRAC. Les seves funcions 
abasten l’assessorament sobre qüestions de fet i l’aplicació de les regles de golf en les competicions celebrades en 
el club, la redacció i/o revisió de les regles locals i la supervisió dels reglaments de les competicions del club, 
l’assessorament en el marcatge del camp, la difusió i formació en regles de golf, els exàmens de handicap i 
l’assessorament sobre procediments interns i externs de disciplina. El seu nomenament està subjecte a lo establert 
en aquest Reglament quant a la duració dels nomenaments, si bé pot cessar anticipadament per decisió del 
President del CRAC o a petició del Club concernit. 

 
Àrbitre Supervisor/Tutor de Candidat a Àrbitre (en Pràctiques) 

És un Àrbitre oficial de la FCGolf designat pel CRAC per arbitrar una prova a qui, al mateix temps, se li encarrega la 
tasca d’ajudar/orientar/supervisar en dita prova a un Candidat a Àrbitre Territorial en període de Practiques per a 
la obtenció del títol d’Àrbitre Territorial. Emetrà un informe pel CRAC lo més objectiu possible de cada tutoria que 
realitzi.  
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Candidat a Àrbitre (en Pràctiques) 

És un candidat a la titulació d’Àrbitre Territorial de la FCGolf que, havent superat la Prova Teòrica, es troba en el 
període de realització de les proves pràctiques per a la obtenció del títol d’Àrbitre Territorial de la FCGolf. Participarà 
en l’arbitratge de les Competicions que el CRAC li indiqui, sota la tutela de l’Àrbitre Tutor assignat, al que 
acompanyarà permanentment. No és, encara, un Àrbitre.  

 
Formació Continuada 

Son les accions empreses pel CRAC encaminades a afavorir i facilitar la posta al dia i reciclatge permanent sobre 
Regles i Decisions del Col·lectiu d’Àrbitres de la FCGolf. El President del CRAC designarà l’Àrbitre(s) encarregat(s) 
d’aquesta tasca. 

 
Titulacions 

La FCGolf està facultada a traves del CRAC per l’atorgament de la titulació d’Àrbitre Territorial (simplificadament 
anomenat Àrbitre en aquest Reglament) segons el procediment establert. 

 
Col·lectiu Arbitral de la FCGolf 

Es el conjunt dels Àrbitres actius amb Llicència de Jugador Aficionat de Golf titulats per la FCGolf, així com aquells 
la qual condició d’Àrbitre està en suspens, o retirats, però que hagin manifestat llur desig de continuar formant part 
d’aquest Grup. 

 
Línia Directa (telèfon) 

Es un servei de consultes de Clubs o Jugadors dirigides a Àrbitres de la FCGolf que voluntàriament es prestin a 
atendre per telèfon dubtes sobre Regles i Competicions. Al no estar in situ en la competició, l’Àrbitre no podrà 
decidir sobre qüestions de fet, i només haurà d’informar sobre qüestions que no puguin generar cap dubte 
d’interpretació. 

 
Comitè de Mediació 

Estarà constituït pels dos Àrbitres de més edat. La seva missió serà constituir-se a petició del President del CRAC, o 
de qualsevol Àrbitre, per intervenir en qualsevol conflicte que es presenti en el Col·lectiu. Un cop demanada la seva 
intervenció, nomenarà un tercer membre, que haurà d’ésser un Àrbitre en actiu que no estigui vinculat en la qüestió 
a resoldre. El seu únic objectiu serà aconseguir l’avinença i la resolució del conflicte entre les parts. 

 
Targeta Blava 

És una acreditació de caràcter anual, concedida por la FCGolf als Àrbitres Territorials del seu àmbit, que permet al 
seu titular el lliure accés i utilització de les instal·lacions dels Clubs/Camps de Golf afiliats a la FCGolf. Pel seu caràcter 
de consideració benèvola vers el titular pel seu treball desinteressat per a la FCGolf, se n’haurà de fer un ús prudent, 
que està regulat per las normes que dicti la FCGolf.  

 
Duració dels Nomenaments 

La duració dels nomenaments per desenvolupar qualsevol funció en el CRAC és la duració del mandat del seu 
President, a l’objecte de facilitar al nou President la designació dels col·laboradors de la seva elecció. 
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1. CONDICIONS PER A SER ÀRBITRE TERRITORIAL DE LA FCGolf 
 
1.1 Condicions 

Els candidats a Àrbitre Territorial de la FCGolf han de: 

a) Tenir més de 25 anys. 

b) Estar en possessió de la llicència de Jugador Aficionat federat per la FCGolf u altra Federació de Golf (però 
amb residencia a Catalunya o Andorra), amb una antiguitat mínima i ininterrompuda de 4 anys. 

c) Tenir handicap de joc 18 o inferior en el moment de la Convocatòria. 

d) Complir els requisits d’accés establerts en aquest Reglament. 

e) No tenir en curs cap expedient disciplinari ni en la FCGolf ni en cap altra Federació de Golf. 

 
1.2 Procés d’accés al títol d’Àrbitre Territorial de la FCGolf 

Els Àrbitres Territorials de la FCGolf seran nomenats per aquesta en virtut de la superació de les de proves 
tècniques exigides pel CRAC de la FCGolf. Els títols d’Àrbitres seran proposats por el CRAC al Comitè Esportiu 
de la FCGolf després de la superació de les proves teòriques i pràctiques que s’estableixin en cada convocatòria, 
i a les que es podran presentar tots aquells que ho vulguin i compleixin les Condicions establertes en el punt 
anterior. La freqüència de les convocatòries a les proves d’accés a la titulació d’Àrbitre Territorial serà establerta 
pel CRAC de la FCGolf en funció de les necessitats d’arbitratge en les proves que organitzi la FCGolf. Superades 
totes les proves el Comitè Esportiu de la FCGolf, a instàncies del CRAC, traslladarà la proposta de nous titulats 
a la Junta Directiva de la FCGolf per a que procedeixi a l’atorgament del títol d’Àrbitre Territorial de la FCGolf.. 

 
1.3 Candidat a Àrbitre (en Pràctiques) 

Fins que el candidat que hagi superat les proves teòriques no hagi actuat en les proves pràctiques que estableixi 
la convocatòria, de les quals ha d’obtenir avaluació favorable final, tindrà la categoria provisional de Candidat 
a Àrbitre (en Pràctiques), però encara no és un Àrbitre. Aquestes actuacions s’hauran de desenvolupar en el 
termini màxim d’un any, llevat de causes justificades. Una vegada finalitzades i superades les pràctiques passarà 
a ser Àrbitre Territorial de la FCGolf.  

 
1.4 Suspensió de la condició d’Àrbitre de la FCGolf 

La capacitat per exercir la condició d’Àrbitre restarà en suspens en els següents supòsits:  

a) A petició del propi interessat mitjançant escrit dirigit al CRAC de la FCGolf. 

b) Per deixar de tenir llicència federativa de Jugador amateur de manera temporal o definitiva. 

c) Per no arbitrar cap prova en un període de dos anys, llevat que existeixin causes justificades i havent estat 
designat en un mínim de dues ocasions. 

d) Per tenir obert un expedient disciplinari dins de l’àmbit territorial de la FCGolf.  Els casos de disciplina 
arbitral en la FCGolf són competència del CRAC amb l’assessorament del Comitè de Disciplina de la FCGolf. 

e) Per resolució presa pel CRAC de la FCGolf per motiu de repetides actuacions no satisfactòries o per una 
comprovada manca d’interès i dedicació durant els arbitratges.  

 
1.5 Recuperació de la condició d’Àrbitre de la FCGolf 

La condició d’Àrbitre de la FCGolf podrà ser recuperada en funció del motiu de la seva suspensió com segueix: 

a) Per les causes de suspensió a), b), c) i e) del punt 1.4 mitjançant escrit dirigit al CRAC de la FCGolf. El CRAC 
establirà el procediment per valorar les competències necessàries per recuperar la condició d’Àrbitre. 
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b) Per la causa de suspensió d) del punt 1.4, d’acord amb el que indiqui l’expedient o resolució presa 

 
1.6 Àrbitre Emèrit 

En complir l’edat de 75 anys, l’Àrbitre obtindrà la categoria d’Àrbitre Emèrit, podent continuar essent membre 
del Col·lectiu Arbitral  i també ser designat per efectuar arbitratges si ho desitja i continua tenint las capacitats 
necessàries per arbitrar. 

 
1.7 Pèrdua definitiva de la condició d’Àrbitre Territorial de la FCGolf 

Quan algunes de les condicions exposades en el punt 1.4 es mantinguin per un període de més de dos anys 
després d’haver-se produït la suspensió, la condició d’Àrbitre es perdrà definitivament. També es pot perdre 
aquesta condició sense transcórrer aquest termini quan l’expedient disciplinari eventualment incoat, i finalitzat 
el període de Recursos,  així ho estimi en resolució ferma i definitiva. 

 
 
 

2. EXERCICI DE LA FUNCIÓ ARBITRAL 
 

 
2.1 Relació amb la FCGolf 

L’exercici de la funció d’Àrbitre de la FCGolf no suposa una relació laboral entre aquest i la FCGolf.  

 
2.2 Condicions econòmiques 

L’exercici de la condició d’Àrbitre de la FCGolf és gratuït, però aquest serà compensat per les despeses 
raonables de desplaçament, estància i manutenció d’acord amb les normes de la FCGolf. 

 
2.3 Incompatibilitats 

Un Àrbitre de la FCGolf no hauria d’actuar com a tal en cap tipus de prova o competició, sigui d’una a diverses 
jornades, per a la que estigui inscrit o participi d’alguna forma, sigui com jugador, reserva o com a capità. 

 
2.4 Actuació en competicions 

L’exercici de la funció arbitral en una prova es realitzarà d’acord amb el Manual d’Arbitratge de la FCGolf. 

 
2.5 Àrbitre Principal. 

a) Es aquell Àrbitre, designat pel CRAC de la FCGolf, que té la responsabilitat d’organitzar, coordinar i dur a 
terme l’arbitratge d’una prova per a la que ha estat designat conjuntament amb altres Àrbitres. 

b) Un Candidat a Àrbitre (en Pràctiques) no pot exercir ni d’Àrbitre ni d’Àrbitre Principal llevat de causa molt 
justificada i autoritzada pel CRAC. 

c) L’Àrbitre Principal és el responsable de formular l’Acta de la Prova. 

d) L’Àrbitre Principal podrà ser membre del Comitè de la Prova, vetllant perquè les decisions que aquest 
prengui siguin coherents amb les Regles i Decisions de Golf en vigor. 

e) Quan la prova només tingui un Àrbitre aquest actuarà com Àrbitre Principal. 
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2.6 Acta de la Prova 

De totes les proves en que s’intervingui l’Àrbitre Principal formularà un Acta que reflectirà les dades generals 
de la prova.  

 
2.7 Protocol en el repartiment de premis 

Quan es realitzi el repartiment de premis en la mateixa jornada en que s’hagi jugat la Competició i l’Àrbitre hi 
sigui convidat, és recomanable l’acceptació de la invitació.   

 
2.8 Consultes per telèfon 

Quan l’Àrbitre Tutor de Club o l’Àrbitre de Línia Directa atengui consultes sobre Regles i Competicions, facilitarà 
la informació sense emetre en cap cas un una decisió sobre una qüestió de fet que solament es pogués resoldre 
amb la presència de l’Àrbitre en la situació concernida. 

 
2.9 Coneixement de les Noves Regles de Golf 

Sempre que el R&A introdueixi un canvi dràstic en les vigents Regles de Golf, tots els Àrbitres en actiu hauran 
de superar la prova d’aptitud que es convoqui per acreditar el coneixement de les noves Regles, condició 
necessària per poder continuar actuant com a Àrbitre. 

 
 
 

3. NOMENAMENTS PER A LES PROVES 
 
 
3.1 Proves arbitrables 

Són totes les proves oficials de la FCGolf  que figuren en el calendari oficial de la FCGolf, aquelles altres que 
consideri  el Comitè Esportiu de la FCGolf i les que es desenvolupin en els Clubs de Golf de Catalunya per a les 
quals aquests sol·licitin a la FCGolf que designi Àrbitres pel seu desenvolupament. En aquest darrer cas les 
despeses de l’arbitratge seran a càrrec del Club sol·licitant i la seva gestió a través de la FCGolf. 

 
3.2 Designació dels Àrbitres per a les proves 

El CRAC de la FCGolf serà qui designarà els Àrbitres per a cada prova arbitrable del calendari anual, d’acord amb 
els criteris que s’estableixin. Aquesta designació es decidirà en reunió del esmentat Comitè (en el cas de Comitè 
restringit) o la el President (en el cas de Comitè constituït per tot el Col·lectiu Arbitral). 

 
3.3 Impossibilitat de complir amb la designació 

Quan l’Àrbitre designat no pugui complir, per la raó que sigui, la designació que se li ha fet ho comunicarà el 
més aviat possible al President del Comitè, per a que aquest designi un suplent d’acord amb el procediment 
que s’estableixi.  

 
3.4 Nombre d’Àrbitres per a cada prova 

El Comitè Esportiu de la FCGolf acordarà amb el CRAC el nombre d’àrbitres en cada prova, atenent el nombre 
de Jugadors, la modalitat de joc i la complexitat del camp. També acordarà la utilització de Marshalls i/o 
Observadors. 
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3.5 Joc Lent 

El control del Joc Lent podrà ser assignat als Àrbitres per corregir la Demora Indeguda en relació als temps de 
joc previstos. El CRAC proposarà al Comitè Esportiu de la FCGolf els procediments a implementar. 

 
3.6 Indumentària 

Els Àrbitres hauran d’actuar en els arbitratges vestits amb l’uniforme oficial facilitat per la FCGolf. 

 
 
 

4. COMITÈ DE REGLES, ÀRBITRES I CAMPS (CRAC) DE LA FCGolf 
 
 
4.1 Missió i competències 

Aquest Comitè és un Comitè Consultiu i d’assessoria de la FCGolf i està principalment dedicat a l’organització i 
control dels arbitratges i dels Àrbitres Territorials, la difusió de les Regles de Golf, l’assessorament i supervisió 
dels reglaments de les competicions de la FCGolf, la formació continuada dels Àrbitres, l’avaluació del 
coneixement de les regles dels futurs Jugadors aficionats i professionals, la confecció de la Memòria Anual i el 
procés d’avaluació i titulació dels futurs Àrbitres Territorials de la FCGolf. En definitiva, tot allò dirigit a vetllar 
pel  compliment de les Regles de Golf i el correcte desenvolupament de les competicions en l’àmbit de 
Catalunya. 

 
4.2 Composició 

El Comitè, a criteri del President del CRAC, es composarà segons un dels següents models d’estructuració: o un 
Comitè reduït, amb un mínim de quatre membres, o un Comitè composat per tots els membres del Col·lectiu 
d’Àrbitres. En ambdós casos el President nomenarà un Vicepresident, que el substituirà en cas d’absència, i un 
Secretari. En ambdós casos el President podrà encarregar i/o delegar funcions en membres del Col·lectiu 
arbitral. 

 
4.3 Reunions 

El Comitè es reunirà amb la freqüència que el seu President consideri adient, d’acord amb els assumptes a 
tractar i per resoldre les qüestions que li son pròpies. En qualsevol cas celebrarà, si més no, una reunió amb 
periodicitat trimestral. Les reunions es convocaran amb una antelació d’una setmana amb indicació dels temes 
a tractar, malgrat que es pot convocar amb un termini inferior en casos d’urgència justificada. 

 
4.4 President 

El President del CRAC de la FCGolf, nomenat pel President de la FCGolf, és la màxima autoritat d’aquest Comitè, 
posseeix la funció executiva i representa l’estament arbitral en el Comitè Esportiu de la FCGolf. A més de 
convocar i presidir les reunions del Comitè, serà el responsable directe de la recepció de les actes de les Proves, 
proposarà la designació d’Àrbitres per les Competicions, proposarà el Pressupost anual. Vetllarà per que els 
Reglaments i les Condicions de totes les Competicions oficials de la FCGolf siguin sotmesos a la consideració del 
CRAC per tal de comprovar llur adequació a les Regles de Golf prèviament a la seva posada en vigor. Cuidarà 
les relacions institucionals amb el Comitè Tècnic de Regles de la RFEG i Comitès d’altres federacions i qualsevol 
altre aspecte que li encomani el Comitè Esportiu de la FCGolf. Convocarà, presidirà i dirigirà les reunions 
periòdiques del Col·lectiu Arbitral de la FCGolf. 
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4.5 Votacions i decisions 

Els assumptes sotmesos a votació en el CRAC es resoldran  per majoria simple, comptant el President, en cas 
d’empat, amb vot de qualitat (valor doble). 

 
4.6 Actes i arxiu 

De cada reunió es redactarà una breu Acta que reculli els assumptes tractats i els acords adoptats. 

 
4.7 Pressupost de funcionament 

Anualment el CRAC prepararà el Pressupost de despeses de cada exercici. El President del CRAC sotmetrà el 
Pressupost a l’aprovació del Comitè Esportiu, qui l’inclourà en el Pressupost General de la FCGolf. 

 
4.8 Compensació 

La participació dels membres del Col·lectiu d’Àrbitres en el CRAC de la FCGolf es voluntària i no retribuïda. 

 
4.9 Reunions del Col·lectiu d’Àrbitres de la FCGolf 

En el model de CRAC restringit, i amb independència de les seves reunions, el seu President convocarà 
periòdicament el plenari del Col·lectiu d’Àrbitres de la FCGolf per informar de les gestions fetes pel CRAC, 
consultar tot allò que s’estimi oportú i per debatre sobre temes relacionats amb las Regles de Golf. 

 
 
 

5. INTERPRETACIÓ I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
 
 
5.1 Dubtes interpretatius 

Quan es susciti algun punt no previst en aquest Reglament, el CRAC de la FCGolf el resoldrà de la manera més 
justa i coherent amb les Regles del Golf i altres consideracions que consideri oportunes.  

 
5.2 Modificació 

Aquest Reglament podrà ser modificat per acord de la Junta Directiva de la FCGolf, a proposta del CRAC, amb 
el vistiplau del Comitè Esportiu de la FCGolf. 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
AGRAÏMENTS 

El Reglament d’Àrbitres de la FCGolf ha anat evolucionant amb el pas del temps per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
de cada època, gracies al treball desinteressat i eficaç de quants han intervingut en diferents etapes en aquesta 
tasca, als quals el Col·lectiu d’Àrbitres de la FCGolf agraeix la seva dedicació. 
 
 

Barcelona, Febrer de 2018 


