CIRCULAR Nº 50/2021

10a LLIGA COMITÈ JUVENIL 2022
FULL D'INSCRIPCIÓ

Les competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels Reglaments següents:
1.
2.
3.
4.

Reglament General de Proves de la FCG (en web FCG)
Reglament de la Prova específica (publicat juntament amb la inscripció)
Condicions de la Competició (publicades en el full d'inscripció i en el revers de les Regles
Locals)
Protocol de competició COVID19 (si n’hi ha)

INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions es realitzaran online a través de la pàgina web de la FCGolf,
accedint‐hi des de www.catgolf.com. La inscripció l'haurà de fer el
mateix club/camp, previ registre a la web per poder obtenir els codis
personals d'usuari i contrasenya. Si ja està registrat, hi accedirà prement el
botó "login", introduint igualment els codis d'usuari i contrasenya. A
continuació, seleccionarà la competició a la secció "on inscriure" del menú
vertical de la seva login.
L'import de la inscripció serà de 250€ per Club o Entitat a pagar abans
del dia 7 de GENER de 2022. S'ha d'omplir la inscripció "on line" a la web
de la FCGolf abans del dia 7 de GENER de 2021 a les 12: 00 hores.
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10a LLIGA COMITÈ JUVENIL 2022
REGLAMENT
1.

DATES I CAMPS

Cada Club o Entitat haurà de designar una seu, que serà el camp oficial de l'equip.
Fase Regular: els enfrontaments de la fase regular es podran jugar en l'ordre que acordin els capitans dels
equips. En cas que no s'acordi una data, s’hauran de jugar en les següents dates.
•
•
•

Jornada 1 ‐ diumenge 27 març 2022
Jornada 2 ‐ diumenge 29 maig 2022
Jornada 3 ‐ diumenge 24 juliol 2022

Els Clubs o Entitats tindran fins al divendres 28 de gener per informar la FCGolf de les dates acordades per
als partits de la fase regular. Els camps seran els que designi el Comitè Organitzador segons el sorteig.
NOTA: Els partits que no es juguin abans de la data límit o en la data acordada entre els capitans, per les
raons que siguin, es consideraran no vàlids i els equips rebran 0 punts.
Play‐offs: els enfrontaments de play‐off s'hauran de jugar abans del 30 d’octubre. Es jugarà al camp del club
o entitat que sigui cap de sèrie. NOTA: En cas que un partit no finalitzi abans de la data límit, serà el Comitè
Organitzador qui decidirà qui passa a la Fase Final.
Fase Final: es jugarà en la data i camp que estableixi el Comitè Organitzador.
En cas que dos equips no arribin a un acord per jugar un matx, aquest se celebrarà en la data límit que hagi
marcat la FCGolf per cadascuna de les jornades de la Fase Regular com els Play‐offs.

2.

PARTICIPANTS

Podran participar en la Lliga Comitè Juvenil (LCJ) tots els Clubs o Entitats adscrits a la Federació Catalana de
Golf (FCGolf) i que comptin amb un camp de joc homologat que tingui un mínim de 9 forats.
Podran formar part en els equips de la LCJ tots els jugadors en possessió de Llicència Federativa expedida per
la RFEG en vigor, amb Hàndicap i pertanyents a les categories Cadet, Infantil, Aleví i Benjamí. Per ser
integrant d'un equip cal ser:



Ser soci o abonat del Club o Entitat del camp que es tracti des de l'1 de gener de l'any en què se
celebri la prova.
O bé estar federat per aquest camp, des de l'1 de gener de l'any en què se celebri la prova. En cas
de no estar‐hi federat des de l'1 de gener, podrà representar‐lo si la seva primera i única llicència
ho ha estat per aquest.
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Els Clubs o Entitats que no puguin formar equip podran ajuntar‐se amb un altre, fins a un màxim de 4 clubs
o entitats.
Tot Equip podrà incloure 2 jugadors independents (CB00) o de club sense camp en el total de la competició.
Un club podrà presentar un màxim de 2 equips a la LCJ.
Nota: Un/a jugador/a únicament podrà representar un Club o Entitat i equip al llarg del transcurs de la LCJ.
Perquè se celebri la Lliga haurà d'haver‐hi un mínim de 8 i un màxim de 16 equips. Si se supera el màxim,
s'admetrà un equip per club i un segon equip per sorteig.

3.

MODALITAT I FÓRMULA DE JOC:

La modalitat de joc serà Matx Play Hàndicap. En les categories Cadet, Infantil i Aleví, es jugaran 18 forats. En
la categoria Benjamí, es jugaran 9 forats. El hàndicap màxim de joc serà 48.





En la categoria Cadet, es jugaran 2 partits individuals.
En la categoria Infantil, es jugaran 2 partits individuals.
En la categoria Aleví, es jugaran 2 partits individuals.
En la categoria Benjamí, es jugaran 2 partits individuals, encara que per acord dels capitans, en camps
par 3, es podran jugar els 18 forats.

NOTA: El jugador amb hàndicap de camp més alt rebrà el 100% de la diferència entre els dos hàndicaps
de camp.
Un jugador podrà participar en una categoria superior o en la que li correspon, però no una d’inferior.
A cada partit es donarà 1 punt per partit guanyat, 0 punts per partit perdut i ½ punt a cada equip per partit
empatat. Cada equip jugarà 8 partits i el guanyador serà qui obtingui 4 ½ punts. L'equip guanyador de cada
matx rebrà 3 punts i el perdedor 0 punts. En cas d'un empat en un matx, cada equip rebrà 1 punt.
En cas que un equip no es presenti a un matx es considera que perd tots els partits per 2 up. En cas que un
equip no presenti un jugador es considerarà que aquest partit s'ha perdut amb el resultat de 6 ups per als
partits de 18 forats, i de 3 ups per a partits de 9 forats. La mateixa consideració tindrà un jugador que es retiri
abans del forat 12 i forat 5 per a partits de 18 forats i 9 forats respectivament.
En els partits individuals de totes les categories, els jugadors es numeraran de la següent manera:



4.

1r ‐ Els jugadors/es per ordre de hàndicap de camp per categoria de menor a major enfrontant‐
se sempre el núm. 1 de cada equip i categoria entre si i així successivament.
2n ‐ En cas que dos o més jugadors/es del mateix equip i categoria tinguessin el mateix hàndicap
de camp, el capità podrà triar l'ordre de participació.

CATEGORIES I COMPOSICIÓ DELS EQUIPS

Cadascun dels equips estaran formats per 8 jugadors/es: 2 cadets (o de categoria inferior), 2 infantils (o de
categoria inferior), 2 alevins (o de categoria inferior) i 2 benjamins. Es podrà utilitzar un nombre il∙limitat de
suplents.
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5.

INSCRIPCIONS

Es faran via “on line” a través de la nostra pàgina web registrant‐se el club o entitat prèviament. El cost
d'inscripció per equip serà de 250€ i s'haurà de pagar un cop l'equip estigui admès a la prova.

6.

GRUPS FASE REGULAR, “PLAY‐OFFS” I FINALS

En funció del nombre d'equips inscrits, la FCGolf decidirà com fer la distribució dels grups de la fase regular i
la composició dels Play‐offs. La FCGolf enviarà un annex al reglament una vegada tancades les inscripcions.

7.

BARRES DE SORTIDA

Grogues

Cadets i infantils masculins

Blaves

Alevins Masculins

Vermelles

Cadets, Infantils, Alevins i Benjamins femenines i Benjamins masculins.

Els benjamins també podran jugar de barres avançades homologades si el camp les té i si els capitans es
posen d’acord.

8.

CAPITANS I CADDIES

Només podrà haver‐hi un capità per equip en cada matx que serà nomenat abans del començament del
mateix i aquest serà l'únic que podrà parlar amb els jugadors. Cada equip podrà nomenar un segon capità
per equip que tindrà les mateixes funcions i responsabilitats que el capità però només amb els jugadors de
la categoria benjamí.
Només s’autoritza els caddies als jugadors Benjamins

9.

RESULTATS

Els resultats de la Fase Regular i els Play‐Off s'hauran de comunicar a la FCGolf via email pels capitans dels 2
equips en un termini màxim de 3 dies posteriors a la celebració de l'enfrontament (imprescindible la
confirmació dels 2 capitans).
Si no es presenta cap resultat en el termini establert, no es comptabilitzarà el resultat d’aquest enfrontament.
Si només es rep la confirmació d'un capità en el termini establert, es prendrà com a bo aquest resultat.

10. ÀRBITRES
Fase regular i Play‐offs: Els equips podran aclarir possibles dubtes durant la celebració del matx a través de
l'àrbitre tutor del camp.
Fase Final: La FCGolf designarà un àrbitre.
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11. DESEMPATS
Si en finalitzar la fase regular existeix un empat, es desempatarà per nombre d'ups totals en tots els partits
jugats. Si persisteix l'empat, es desempatarà tenint en compte l'enfrontament entre els equips. Si el matx es
va empatar, es desempatarà per ups d'aquest matx. Si persisteix l’empat, es decidirà per sorteig.
En cas d'empat als play‐offs, a les semifinals, tercer i quart lloc i FINAL, es desempatarà per ups, si persisteix
l'empat es desempatarà pel partit amb la diferència més gran d'ups, de persistir, la segona diferència, de
persistir la tercera i així fins a completar els partits. Si persisteix l'empat, per sorteig.

12. COMITÈ DE LA PROVA:
Per a la fase regular i els play‐offs els components d'aquest Comitè seran els capitans de cada equip, al costat
de l’àrbitre tutor del camp i decidiran sobre possibles casos o disputes.
Per a la fase Final el Comitè estarà compost per un membre de la FCGolf, l'àrbitre principal i una persona
designada pel comitè de competició del club on se celebri la prova.

13. COMITÈ ORGANITZADOR
El comitè organitzador de la prova decidirà en tot el que afecta l’organització i interpretació del present
reglament. Igualment queda facultat per variar les condicions del reglament, si existissin causes que així ho
aconsellin, sempre amb la finalitat del bon desenvolupament de la prova.
El Comitè organitzador estarà compost per:
•
•
•

Alejandro García Echevarrieta
Juan Romeu
Salvador Bernades
Comitè Competició Federació Catalana de Golf
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