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44è
GRAN PREMI SÈNIORS DE CATALUNYA
“PENTAGONAL”
Golf de Pals

19 a 21 Febrer

Peralada Golf

18 a 20 Març

Club de Golf Costa Brava

22 a 24 Abril

Raimat Golf Club

20 a 22 Maig

Club de Golf Terramar

17 a 19 Juny

- Siguis on siguis, connecta’t amb la FCG i podràs estar al dia del Pentagonal: reportatges de televisió,
fotografies, notícies, horaris, classificacions...
- Tria les barres de sortida que vulguis*
- A més dels premis del Pentagonal, tenim premis pels 1rs equips classificats femení, supersènior i mixt.

facebook.com/
FederacioCatalanaGolf

twitter.com/fcatgolf

Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62
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youtube.com/
fedcatalanadegolf

CIRCULAR Nº 53/2019

GRAN PREMI SÈNIORS DE CATALUNYA
"PENTAGONAL"
COMITÈ ORGANITZADOR
President

- Sr. Ramón Nogué Audinis

Vocals

- Sr. Alejandro Andreu Torrado
- Sra. Soledad Desvalls Leonori
- Sr. Carlos Corbera Munné
- Sr. Juan Romeu Rodríguez-Páramo

Secretari

- Sr. Daniel Rocamora Gallardo
(Director de la prova)

COMITÈ DE LA PROVA
-

Director de la prova o persona designada.

-

Vocal variable a cada Camp: el President del Comitè de Competició del Club amfitrió o persona
designada.

-

Àrbitre Principal.
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GRAN PREMI SÈNIORS DE CATALUNYA
"PENTAGONAL"
REGLAMENT
1 LLOC
Es jugarà en cinc camps de Catalunya designats cada any a aquest efecte, en les dates fixades
per la Federació Catalana de Golf (d'ara endavant FCGolf) en la seva circular corresponent.
2 PARTICIPANTS
2.1

Jugadors
Podran prendre part els jugadors de categoria Sènior, amb llicència federativa en vigor
de la Real Federación Española de Golf o de la Federació de Golf d’Andorra, i que
tinguin el hàndicap exigit en aquest Reglament.

2.2

Handicaps
Els hàndicaps exactes màxims d'inscripció seran de 30,4 tant per a dones com per a
homes.
Els hàndicaps de joc estaran limitats a 26,4 tant per a dones com per a homes.

2.3

Barres de sortida
Seran escollides per cada jugador/a, a cada camp, a l’hora de formalitzar la inscripció i
no es podrà canviar en tot el” Pentagonal”.
• Els homes podran escollir per a cada camp al full d’inscripció, entre barres
blanques, grogues o blaves aplicant el corresponent Slope.
•

Les dones, podran escollir per a cada camp al full d’inscripció, entre barres
blaves, vermelles o més avançades (si el club en disposés) aplicant el
corresponent Slope.

Si al full d’inscripció no s’indiqués el color de les barres escollides, s’aplicaran oficials
(grogues per a homes i vermelles per a dones).
Les barres de sortida dels possibles jugadors suplents seran les oficials de la
prova(grogues i vermelles).
2.4

Substitucions
Tot equip podrà disposar de fins a un màxim de 3 suplents. Hi són per suplir la manca
d'un o dos dels titulars com a màxim en cada camp. La identitat dels suplents de cada
equip s'haurà de comunicar per escrit a l'Organització.
Tots els suplents hauran de ser jugadors/es Sènior que reuneixin les condicions
exigides als participants (punts 2.1 i 2.2).
Una vegada un jugador hagi estat suplent d’un equip, no podrà ser-ho de cap altre,
però podrà repetir amb el mateix.
NOTA: Els jugadors titulars dels equips estan obligats a jugar un mínim de 2 camps, en
cas contrari l'equip quedarà desqualificat per les classificacions generals.
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3

INSCRIPCIONS
3.1

Les inscripcions hauran de tenir entrada a la FCGolf dins el termini que assenyali el
Comitè Organitzador, acompanyades de l’import total fixat per a l’equip complet,
incloent-hi l’import dels polos extra, si es demanen.

3.2

La quota d’inscripció de cada equip serà fixada cada any per la FCGolf.

3.3

Jugaran el 78 equips amb suma de handicap dels 4 components més baixa. De no
superar-se aquest número s’aniran omplint el dies amb un màxim de 26 equips per dia
començant des de divendres, després dijous i per últim el dimecres. En el cas que algun
dels dies quedés descompensat, la FCGolf distribuirà els equips al seu criteri.
Perquè una inscripció sigui admesa, haurà d’anar acompanyada del seu pagament.

4

3.4

Cada equip designarà un capità que signarà el full d’inscripció del seu equip i serà qui
resolgui qualsevol eventualitat amb el Comitè Organitzador o Comitè de la Prova, al
mateix temps serà el responsable del contacte i de les comunicacions amb la FCGolf.

3.5

Es consideraran jugadors titulars els que figuren al full d’inscripció.
El capità decidirà la formació de les parelles, per cada camp, que haurà de comunicar
a l’organització la retirada de targetes del camp on es jugui. La formació d’aquestes
parelles podrà variar d’un camp a un altre.

3.6

Es podrà donar nom als equips per identificar-los (màxim 15 caràcters).

FÓMULA DE JOC
El Pentagonal és un Torneig handicap. Es jugaran 18 forats Fourball Stableford en cada camp.
La prova es jugarà per equips de 4 components en els 5 camps que es fixin cada any. Els equips
podran ser d’HOMES, DONES o MIXTES, indistintament.

5

CLASSIFICACIONS
5.1

Equips per camp
La classificació per equips a cada camp es realitzarà sumant els dos resultats Fourball
Stableford de les dues parelles de l’equip.

5.2

Equips Final
5.2.1 General
Es farà sumant el resultat handicap de l'equip en cada un dels cinc camps jugats.
5.2.2 Supersènior
Es farà sumant el resultat handicap de l'equip en cada un dels cinc camps jugats
i que tots els components (inclosos possibles suplents) compleixin 60 anys l'any
en què se celebri la prova.
5.2.3 Femení
Es farà sumant el resultat handicap de l’equip en cada un dels cinc camps jugats.
5.2.4 Mixta
Es farà sumant el resultat handicap de l’equip en cada un dels cinc camps jugats.
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5.2.5 MiniPentas
A partir del tercer camp, El total d’equips inscrits es dividiran en grups per suma
de handicap exacte de fins a 10 equips com a màxim per grup. Aquests equips,
a més d'optar a altres premis, participaran en un premi dintre del seu grup. La
classificació es farà sumant el resultat de l’equip en cada un dels cinc camps
jugats.
6

7

HORARIS DE SORTIDA
6.1

Per a la primera jornada, les sortides es donaran per ordre invers a la suma de
hàndicaps exactes dels titular de l’equip. Per a la 2ª, 3ª i 4ª jornades, es mantindrà el
dia de joc establert a la primera jornada i les sortides es realitzaran segons classificació
inversa d’equips de la jornada anterior.

6.2

A l’última jornada, les sortides es donaran per ordre invers a la classificació general
handicap per equips, podent canviar el dia de joc.

6.3

No s'acceptaran peticions de canvis d'horaris ni de dies. El Comitè de la Prova queda
facultat en casos molt especials per alterar l'ordre de sortides.

6.4

Les sortides seran de 4 jugadors, dos de cada equip.

PREMIS
7.1

Final Equips
7.1.1 General: Premi per als 4 components dels equips classificats en 1r, 2n, 3r lloc.
L’equip Campió del Pentagonal tindrà la inscripció gratuïta per l’any següent
sempre que mantingui 3 dels 4 titulars.
7.1.2 Mixtes: Premi per als 4 components del 1r equip classificat.
7.1.3 Femenins: Premi per als 4 components del 1r equip classificat.
7.1.4 Supersènior: Premi per als 4 components del 1r equip classificat.
7.1.5 MiniPentas: Premi per als 4 components de l’ equip classificat en 1r lloc de cada
grup.
NOTA: Els premis d’equips no seran acumulables prevalent l’ordre del punt
7.1

7.2

Camps
7.2.1 Premi per als 4 components del millor equip de cada camp.
7.2.2 Premi per a la parella/targeta que obtingui el millor resultat de cada camp.
NOTA: Els premis per camp, no seran acumulables, prevalent l’ordre del punt
7.2
Seran acumulables els premis obtinguts a cada camp amb els finals
generals.
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7.3

8

Especials
Premi indistint a la bola més propera en 2 pars 3 per a cada dia. Aquests premis són
acumulables

DESEMPATS
8.1

Equips
8.1.1 Camps
En cas d'empat en els resultats de camp el desempat s'efectuarà tenint en
compte el següent:
1.

El millor resultat d’una de les dues parelles.

2.

Si persisteix l'empat es proclamarà guanyador l'equip amb la suma de
handicaps de joc més baixa dels seus 4 jugadors.

3.

Per sorteig.

8.1.2 General
En cas d'empat en els equips, Supersènior, Femení, Mixte i Minipentas, tant
en el primer lloc com en tots els altres, es tindrà en compte el resultat
obtingut per l’equip en l’últim camp jugat. De continuar, es tindrà en
compte el resultat del 4t, 3r, 2n i 1r camp, sempre en referència a l'últim
camp jugat.
8.2

Parella
En cas d'empat, guanyarà la parella que sumi handicap de joc més baix. En cas de
persistir es desempatarà mitjançant la fórmula dels últims forats del camp (9, 12, 15,
16 i 17).
NOTA: Si juga un sol jugador es considera parella.

9

VEHICLES MOTORITZATS
S'autoritza l'ús de vehicles motoritzats.

10 RESULTATS DE LA COMPETICIÓ – COMPETICIÓ TANCADA
Els resultats publicats a la pissarra o pantalla de TV (GolfShow) tenen caràcter oficiós, sent els
resultats definitius els que es publiquen al taulell oficial d’anuncis o al web de la FCGolf, que
tindran caràcter oficial de tancament de la prova. Procediments del Comitè 5A (7)
11 RECLAMACIONS
Només s'admetran reclamacions dins de les 24 hores següents d'haver-se jugat en cada camp.
Es podran anticipar telefònicament a la FCGolf, però hauran de ser confirmades per escrit abans
de 5 dies, per poder donar-los tramitació oficial.
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12 SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL JOC, D’UN DIA O ANUL·LACIÓ D’UN CAMP
Quan les circumstàncies (en general d'ordre climàtic) així ho aconsellin, es procedirà a
suspendre temporalment el joc segons les Regles de Golf. Quan sigui procedent, es reprendrà
així mateix d'acord amb les regles.
En cas que el Comitè de la Prova decideixi cancel·lar un dia de la volta, es buscarà una data
similar al dia jugat, sempre depenent de la disponibilitat del club amfitrió
El Comitè de la Prova podrà declarar nul·la una volta quan la impossibilitat de completar la
prova per part de tots els equips així ho aconselli, quedant llavors el Torneig reduït en el nombre
de voltes.
13 COMITÈ DE LA PROVA
El Comitè Organitzador designarà el Comitè de la Prova. Aquest Comitè decidirà, en tot el que
afecti al desenvolupament de la prova, a la interpretació del present Reglament o d'algun cas
no contemplat en el mateix i tindrà totes les facultats que li concedeixin les Regles de Golf.

Federació Catalana de Golf, desembre 2019
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PENTAGONAL 2020

NOM DEL EQUIP

(Màxim 15 caràcters)
Llicència*

NOM I COGNOMS*

e-Mail*

Mòbil*

POLO S-M-L-XL*

Polos Extra 40€/u

CAPITÀ

H/D Talla

TITULAR 2

1.

TITULAR 3

2.
3.

TITULAR 4
Barres
Capità
Titular 2
Titular 3
Titular 4

BL

PALS
GR BV

VR

PERALADA
GR BV

BL

VR

COSTA BRAVA
BL GR BV VR

Barres homes: Blanques, Grogues o Blaves.

BL

RAIMAT
GR BV

VR

BL

TERRAMAR
GR BV VR

Barres dones: Blaves o Vermelles

* Camps Obligatoris NOTA: Podeu obtenir polos extra (fins a un màxim de 3) indicant si es per Home o Dona i la talla NOMÉS al fer la inscripció. Preu de la unitat 40€ (IVA inc.)
L'import de la inscripció serà de: 1.100 € per equip + Polos Adidas Extra (si els hagués)
La inscripció es considerarà vàlida amb el full emplenat, el pagament efectuat en al seva totalitat i la aceptació de l’Avis Legal.
Formes de pagament:
Transferència bancària a la cte. ES80 0128 6483 98 0500000012 (REF: Nom del Capità) S'haurà d'enviar el resguard de la
transferència amb el nom del capità, juntament amb el full d'inscripció al email catgolf@catgolf.com
Efectiu o VISA.
Responsable: Federació Catalana De Golf - CIF: V08723025 Dir. Postal: Carrer Tuset Nº32 8ºA, 08006 Barcelona (Barcelona)

Data___________de__________________de 20____
Firma d'un dels components de l'equip:

(OBLIGATORI)

AVIS LEGAL

En nom de la federació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'inscriure'ls en el torneig descrit i realitzar la gestió i administració d'aquest. El consentiment explícit suposa la legitimació per al tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la
nostra base de dades durant el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Destinataris: Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Drets: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar,
oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament; a més d'acudir a l'autoritat de control competent (AEPD). Informació Addicional: Pot sol·licitar informació addicional davant la direcció del responsable.
Així mateix, sol·licitem la seva autorització per a finalitats addicionals.
[_] Accepto que les meves dades identificatives siguin incloses per a finalitats comercials per mitjans electrònics.
[_] Accepto que la meva imatge sigui inclosa en les xarxes socials de la federació.

Signatura: (obligatori)

La inscripció es tancarà el DIMARTS, dia 11 de FEBRER del 2020, a les 12:00 hores.

