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Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62 
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COPA DE CATALUNYA AVIS/PARES-FILLS 
2018 

“TORNEIG 50è ANIVERSARI” 
 

Club de Golf Costa Brava, 29 i 30 de setembre 
En cas de superar les 60 parelles s’ampliarà al diumenge 30 de setembre 

 
Les Competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels Reglaments següents: 

1. Reglament General de Proves de la FCGolf (en web FCGolf i Taulell avisos prova) 
2. Reglament de la Prova específica (publicat conjuntament amb la inscripció) 
3. Condicions de la Competició (publicades al full de inscripció i/o en el revers de les Regles Locals) 

 
Participants 
Jugaran les 120 parelles de suma de handicap més baixa. En cas d'excedir el nombre màxim de parelles es 
reservaran 12 places per a parelles amb benjamins, 12 places per a parelles amb alevins, 12 places per a 
parelles amb infantils i 12 places per a parelles amb 2 jugadors sènior. 
 
Inscripcions 
Per inscriure's s'haurà d'emplenar aquest full i enviar-lo per email a la FCGolf (drocamora@catgolf.com) 
abans del DIMARTS 25 de SETEMBRE a les 12:00 hores. L'import de la inscripció per 18 forats serà de 70€ 
per parella (ambdós majors de 18 anys), 60€ per parella (amb un menor de 18 anys) i per 9 forats serà de 30€ 
per parella, a abonar al Club en retirar la targeta. 
 

DADES INSCRIPCIÓ 

Jugador/a:  NOM I COGMOMS ______________________________________________________ 

 LLICÈNCIA _____________________________ MÒBIL  _________________________ 

 E-MAIL _______________________________________________________________ 

 

Jugador/a:  NOM I COGMOMS ______________________________________________________ 

 LLICÈNCIA _____________________________ MÒBIL  _________________________ 

 E-MAIL _______________________________________________________________ 

PREGUEM A TOTS ELS CAMPS EXPOSIN AQUESTA CIRCULAR EN EL TAULELL D'ANUNCIS I FACILITIN 
UNA CÒPIA AL JUGADOR QUE LA SOLICITI 

 

En compliment amb el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa del 27 d’abril del 2016, la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF (en endavant FCG) es 
complau d'informar que les dades de caràcter personal incorporades a la present fitxa d'inscripció en el torneig de golf seran incorporades en un fitxer responsabilitat de 
la FCG amb la finalitat d'organitzar i gestionar el referit torneig de golf. Per la signatura de la present inscripció, vostè ens dóna el seu consentiment per a l'enviament, fins 
i tot per mitjans electrònics, d'informació comercial o publicitària sobre els productes i serveis de la FCG. Si vostè no vol rebre aquesta informació publicitària, li preguem 
marqui la següent casella [_]. Estem a la seva disposició per a qualsevol qüestió que consideri convenient i l'informem que pot procedir a exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, supressió, limitació i oposició mitjançant escrit dirigit a: Carrer Tuset, núm. 32, 8a planta de Barcelona. La FCG informa que es faran fotografies i 
enregistraments durant la competició. A aquests efectes, i de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, 
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, vostè dóna el seu consentiment irrevocable a la FCG perquè, si la seva imatge o la seva veu, o la del seu representat 
en cas de menors d'edat, surt a aquestes fotografies o gravacions, les mateixes puguin ser utilitzades lliurement per la FCG. Per tant, en realitzar la seva inscripció o la del 
seu representat, en la competició, cedeix els seus drets d'imatge i so en aquestes fotografies i gravacions, per tot el món i per al màxim període legal que les lleis estableixen. 
Mitjançant aquest document, el que subscriu manifesta que l'anterior autorització no ataca la fama, prestigi i que no atempta contra la seva dignitat ni honor o la del seu 
representat i no existeix, per tant, cap tipus d'intromissió il·legítima en l'àmbit del dret a la intimitat i renuncia expressament a qualsevol tipus d'indemnització o un altre 
tipus de mecanisme reparador dels drets morals. En cas que vostè no desitgi autoritzar la FCG a aquests efectes, s'ha d'indicar expressament en el moment de fer la seva 
inscripció a la competició, en el propi formulari d'inscripció, ò E.mail a l'adreça catgolf@catgolf.com. Si vostè no vol cedir els seus drets d'imatge i so a la FCG, li preguem 
marqui la següent casella [_]. 

mailto:drocamora@catgolf.com
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COPA DE CATALUNYA AVIS/PARES-FILLS 
2018 

“TORNEIG 50è ANIVERSARI” 
 

REGLAMENT 
 

LLOC I DATES 
Es jugarà en el Club de Golf Costa Brava el dissabte 29 i diumenge 30 de setembre. En cas de que la 
inscripció fos de 60 parelles o menys es jugarà el dissabte 29 de setembre.  
 
PARTICIPANTES  
Podrà participar qualsevol jugador/a amb llicència en vigor de la RFEG afiliat/da a la FCGolf sense 
prejudici de l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 19/2007, d'11 de Juliol. Jugaran 
les 120 parelles de suma de hàndicaps exactes mes baixos. En cas d'excedir el nombre màxim de 
parelles, s’eliminaran les parelles amb suma de handicaps exactes mes alta, i es reservaran 12 places 
per a parelles amb benjamins, 12 places per a parelles amb alevins, 12 places per a parelles amb 
infantils i 12 places per a parelles amb 2 jugadors sènior. 
En el cas que una categoria no es completi, s’adjudicaran les places lliures, de manera proporcional 
a la inscripció, a les categories incompletes.  
Un pare/mare/avi/àvia podrà participar amb 2 menors diferents sempre que el torneig es jugui 
en dos dies, un dia amb cadascun. 
 
FÒRMULA DE JOC 

• 18 forats Greensome Chapman Stroke Play Handicap: parelles indistintes formades per 
avis/pares amb nets/fills que no continguin un benjamí.  

• 9 forats Greensome Chapman Stroke Play Handicap: parelles indistintes formades per 
avis/pares amb nets/fills benjamins.  

 
HANDICAP 
El handicap màxim exacte de inscripció serà de 26,4 per Infantils, Cadets, Boys, Girls i Majors. 36,0 
per Alevins i 48,0 per Benjamins. 
Si a una categoria no hi ha un mínim de 6 parelles, es suprimirà com a tal i les parelles jugaran 
solament a la categoria absoluta, exceptuant la categoria benjamí.  
 
HORARI DE SORTIDA  
Es farà a criteri del Comitè de la Prova. 
 
BARRES DE SORTIDA  
Homes: grogues 
Aleví masculí: blaves 
Dones i benjamí masculí: vermelles 
 
 
CLASSIFICACIONS  
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S’establiran segons el resultat handicap més baix. 
 
DESEMPATS  
En cas d’empat es tindrà en compte els desempats segons el Llibre Verd de la RFEG a les Proves 
Handicap. 
 
PREMIS 

• Equip Campió Absolut 

• Equip Sub-campió Absolut 

• Equip Campió Sènior 

• Equip Sub-campió Sènior 

• Equip Campió Infantil 

• Equip Sub-campió Infantil 

• Equip Campió Aleví 

• Equip Sub-campió Aleví 

• Equip Campió Benjamí 

• Equip Sub-campió Benjamí 
 
El premis no son acumulables prevalent aquest ordre.  
En el cas que en una categoria no hi hagi almenys 6 parelles,  veure punt HANDICAP d’aquest 
reglament. 
 
INSCRIPCIONS 
Segons circular d’inscripció del Campionat.  

• Inscripcions Anul·lades: Tot/a jugador/a haurà de fer efectiva la seva baixa, per escrit, abans 
de la publicació del horari. En cas de anular la inscripció desprès de la publicació del horari 
es deurà presentar justificació per escrit. En cas de no presentar justificació per escrit, el 
jugador/a serà sancionat amb el pagament de la inscripció. Si el jugador/a no abona la 
inscripció serà sancionat amb la no participació en la pròxima edició de la prova.  

• No Presentats: Tot/a jugador/a haurà de notificar al Comitè de la Prova, per escrit, la 
justificació per la seva no presentació. El Comitè valorarà cada cas i notificarà a cada jugador 
la seva decisió. El Comitè podrà sancionar amb el pagament de la inscripció i amb la  no 
participació en la pròxima edició de la prova. El jugador/a que no presenti justificació, serà 
sancionat amb el pagament de la inscripció i amb la no participació en la pròxima edició de 
la prova. Si el jugador no abona la inscripció serà sancionat amb la no participació en les 
pròximes 2 edicions de la prova. 
Nota: en proves de 2 o mes dies el jugador/a que no es presenti a jugar la 2a o posteriors 
voltes i no ho justifiqui serà sancionat amb la no participació en la pròxima edició de la prova.   

• Retirats: Tot/a jugador/a que es retiri, haurà de notificar al Comitè de la Prova els motius de 
la seva retirada, de no comunicar-ho, el jugador/a serà sancionat amb la no participació en 
la pròxima edició de la prova.  

• Devolucions quota d’inscripció: Només es tornaran les quotes d’inscripció en el cas que no 
es pugui celebrar la meitat de la competició programada (Exemple: prova a 36 forats no es 
puguin completar 18 forats). 

 



 CIRCULAR Nº 42/2018  
 
 

Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62 
catgolf@catgolf.com - www.catgolf.com 

 
COMITÈ DE LA PROVA 

- Director de la Prova o persona designada  
- President del Comitè de Competició del Club amfitrió o persona designada. 
- Àrbitre Principal  

 
El Comitè de la prova es reserva el dret d’interpretar el present Reglament sempre que es presenti 
un cas no contemplat en el mateix. 
 
En cas que la volta es jugui en més d’un dia, no serà vàlida a l’efecte de handicap i s’autoritzarà la 
pràctica en el camp en qualsevol del dies de la competició.  

 
 

Federació Catalana de Golf, setembre de 2018 


