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COPA CATALUNYA FEMENINA 2023 
CG Barcelona, 24 al 26 de març de 2023 

Prova Puntuable pel WAGR Femení 
Prova Puntuable pel Ranking Nacional Girl i Cadet Femení 2023 

Prova Puntuable pel GP FCGolf Absolut Femení, Girl i Cadet Femení 2023 
 
 
 

La Competició es jugarà d’acord amb: 
1 Les Regles de Golf vigents 
2 Regles Locals de la FCGolf (al web FCGolf) 
3 Termes de la Competició de la Prova específica (publicado junto con la inscripción) 
4 Regles Locals de la Prova (publicades en web) 

 
 
SEU 
CG Barcelona 
Av. Golf Masia Bach 1 
08635 Sant Esteve Sesrovires 
Tel: 93 772 8800 
Web: www.golfbarcelona.com  
 
DIA D’ENTRENAMENT 
El dia d'entrenament oficial serà el dijous 23 de març 2023 (gratuït). Les jugadores hauran de posar-
se en contacte directament amb el CG Barcelona per a fer la reserva d'hora de sortida. 
 
REGISTRE JUGADORES 
El registre de jugadores es realitzarà en l'oficina del torneig el dia d'entrenament oficial. Amb la 
finalitat de poder confirmar els horaris de sortida de la 1a jornada, aquelles jugadores que no puguin 
acudir en persona a l'oficina, hauran d'enviar un email a torneos@catgolf.com i confirmar que 
participaran en el torneig. En cas de no fer-ho, el Comitè de la Prova podrà substituir a la jugadora 
per la que correspongui de la llista d'espera. 
 
DISPOSITIUS DE MESURAMENT DE DISTÀNCIA 
Per regla local no estarà permès l'ús de mesuradors de distància. 
 
CADDIES 
Per regla local no estarà permès l'ús de caddies. 
 
TRANSPORT MOTORITZAT 
Per regla local no estarà permès l'ús de transport motoritzat (buggies i motos). 
 
CARRETS ELÈCTRICS 
Els carrets elèctrics tindran un preu de 16€/dia. Hauran de reservar-se per email: 
infobcsgolf@gmail.com o per telèfon/Whatsapp: 656 910 089 abans del 20 de març. 

http://www.golfbarcelona.com/
mailto:torneos@catgolf.com
mailto:infobcsgolf@gmail.com?subject=Reserva%20carrito%20el%C3%A8ctrico%20COPA%20CATALUNYA%20FEMENINA%202023
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Els carrets manuals tindran un preu de 3€/dia. Hauran de reservar-se directament amb el club, per 
email info@golfbarcelona.com o per telèfon 937728800.  
 
TARGETA DIGITAL 
S'utilitzarà una targeta de resultat VIRTUAL*, que rebrà cada participant, abans d'iniciar la seva 
primera volta de competició, mitjançant un enllaç des del qual tindrà accés durant tot el torneig a 
les seves targetes de joc. L'enviament d'aquest enllaç únic, que cada participant haurà de mantenir 
en privat, es realitzarà per SMS al número de telèfon mòbil indicat en el registre en línia, i servirà 
per a introduir els seus resultats i els de la jugadora que vagi a marcar. La jugadora haurà 
d'assegurar-se en el moment del registre que, tant el seu número de telèfon mòbil com la seva 
adreça de correu electrònic són els correctes. No obstant això, la jugadora podrà sol·licitar en 
qualsevol moment a l'oficina del torneig l'enviament d'un nou enllaç d'accés o l'actualització del seu 
número mòbil si fos necessari. Es recomana a les jugadores que vagin introduint els resultats forat  
a forat, s'assegurin de tenir el mòbil completament carregat a l'inici de cada jornada, i mantenir-lo 
silenciat en tot moment. 
*Excepcionalment, les jugadores que ho puguin necessitar tindran disponibles targetes de cartó. 
 
ALLOTJAMENT 
Veure informació adjunta de HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L. al final d'aquesta circular.  

mailto:info@golfbarcelona.com
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TERMES DE LA COMPETICIÓ 
 

1 PARTICIPANTS  
Podran participar les jugadores amateurs femenines, amb llicència en vigor expedida per la seva 
Federació Nacional. 

Podran participar 99 jugadores. Les 94 jugadores inscrites de menor hàndicap i 5 convidades de la 
FCGolf. 

Quan la inscripció sigui superior al nombre de participants permès, el tall es farà en funció del 
hàndicap del dia del tancament de la inscripció, eliminant als hàndicaps més alts. En cas d'excés en 
la inscripció en l'últim lloc, participarà la jugadora que s'hagi inscrit abans en la competició. 
 
HÀNDICAPS 
La competició estarà oberta a les jugadores que tinguin un índex de hàndicap de no més de 11,4 en 
el moment del tancament de les inscripcions. 
 

2 INSCRIPCIONES 
Les inscripcions s'efectuaran en línia a través de Microsoft Forms (disponible en www.catgolf.com 
o AQUÍ).  

El tancament d'inscripcions serà el DILLUNS 6 de MARÇ de 2023 a les 12.00 hores 

A l'efecte de realitzar el tall del campionat, es tindrà en compte el hàndicap que figuri en la base de 
dades de la RFEG al tancament d'inscripcions. Per a les jugadores sense llicència Espanyola, el 
hàndicap que es tindrà en compte serà el que hagi certificat la seva Federació Nacional corresponent 
en el moment de la inscripció. El llistat d'admeses es publicarà en la web de la FCGolf 
(www.catgolf.com) l'endemà del tancament d'inscripcions (7 de març). Una vegada publicada la 
llista oficial d'admeses, s'establirà un període de reclamació de 24 hores per solucionar els possibles 
errors. Passat aquest període, no s'atendrà cap reclamació i les llistes es consideraran 
definitivament tancades. 

És responsabilitat exclusiva de les jugadores cerciorar-se que les seves inscripcions es processen 
correctament i, una vegada publicada la llista de participants, de confirmar si han estat admeses. 
 
DRETS D'INSCRIPCIÓ 
Totes les jugadores ………………………. 75€ 

Volta d'entrenament ….......…………… gratuïta (inclosa en els drets d'inscripció) 
 
El pagament haurà d'abonar-se a la FCGolf una vegada publicada la llista d'admeses (7 de març) i 
abans del 15 de març via transferència bancària (ES97 2100 2883 0002 0001 3405), indicant en 
l'assumpte: Copa Femenina + nom complet jugadora. 

Aquelles jugadores admeses que no paguin els drets de joc abans del dia 15 de març a les 12.00 h. 
seran donades de baixa, passant a ocupar la seva plaça la següent jugadora de la llista d'espera, qui, 
una vegada comunicada la seva admissió, haurà de pagar immediatament, i si no ho fes, perdrà el 
seu dret en favor de la següent jugadora de la llista d'espera. 
 
 

https://forms.office.com/e/KUsrQyCTeT
https://www.catgolf.com/ca/campionats/copa-catalunya-femenina-2023-wagr-2023-03-24
https://forms.office.com/e/KUsrQyCTeT
http://www.catgolf.com/
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INCIDÈNCIES EN INSCRIPCIONS 
• Inscripcions Anul·lades: Tota jugadora haurà de fer efectiva la seva baixa, per escrit, abans de 

la publicació de l'horari de sortides. En el cas d'anul·lar la inscripció després de la publicació de 
l'horari de sortides, s'haurà de presentar justificació per escrit. 

• No Presentades: Tota jugadora haurà de notificar al Comitè de la Prova, per escrit, la 
justificació per la seva no presentació. El Comitè podrà sancionar amb el pagament de la 
inscripció i amb la no participació a la pròxima edició de la prova. La jugadora que no presenti 
justificació serà sancionada amb el pagament de la inscripció i amb la no participació a la 
pròxima edició de la prova. 

Nota: en proves de 2 o més dies la jugadora que no es presenti a jugar la 2a o posteriors voltes 
i no ho justifiqui no serà acceptada la inscripció en la següent edició de la prova. 

• Retirades: Totes les jugadores que es retirin hauran de notificar al Comitè de la Prova els 
motius de la seva retirada, de no comunicar-lo, no s'acceptarà la inscripció de la jugadora en la 
següent edició de la prova. 

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

3 FORMAT 

LLOC I DATES 
Es jugarà des del 24 al 26 de març de 2023 al Club de Golf Barcelona. 
 
FÒRMULA DE JOC  
Es jugarà a 54 forats, en tres dies consecutius, 18 forats cada dia, sota la modalitat Stroke-Play 
Escratx. Després de la segona volta es realitzarà un tall en el qual es classificaran les 50 primeres 
classificades escratx més empats. 
 
BARRES DE SORTIDA 
Blaves o les que determini el Comitè de la Prova. 
 
HORARI DE SORTIDA 
El Comitè de la Prova establirà l’ordre i els horaris de sortida. 
 
CLASIFICACIONS  
S’establiran segons la suma de les tres voltes jugades, sent guanyadora la jugadora que obtingui la 
suma més baixa. 
 
PREMIS 
La FCGolf donarà trofeus a la Campiona, Subcampiona, tercera classificada i la primera classificada 
sub-16. 
Tots els premis seran acumulables.  
El repartiment de premis es realitzarà en el club una vegada finalitzada la competició. 
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4 QUAN S'HA LLIURAT LA TARGETA DE RESULTATS 
La targeta de resultats tant si és física com a digital es considera lliurada quan la jugadora ha sortit 
de la zona establerta pel Comitè. 
 

5 DESEMPATS 
En cas d'empat per al lloc de Campiona, es procedirà a desempatar pel sistema de “mort sobtada”. 
Les empatades hauran de jugar els forats de Play-off que designi el Comitè de la Prova.  

En cas d'empat de les subcampiones i successius llocs, es tindran en compte els 27, 36, 45, 48, 51, 
52 i 53 millors últims forats del camp. De persistir l'empat, les jugadores empatades seran 
classificades exaequo. En cas de suspensió d'una jornada, es tindran en compte els 18, 27, 30, 33, 
34 i 35 millors últims forats. 
 

6 QUAN ÉS DEFINITIU EL RESULTAT DE LA COMPETICIÓ 
La Competició es tanca quan les guanyadores han estat anunciades en el lliurament de premis. 
 

7 COMITÈ DE LA PROVA I COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCGolf 
El Comitè de la Prova decidirà en tot el que afecta l'organització i interpretació dels Termes de la 
Competició. El Comitè de Competició de la FCGolf queda facultat per a variar qualsevol condició de 
la prova, si existissin causes que així ho aconsellin, sempre amb la finalitat del bon desenvolupament 
de la prova. 
 

8 ANTIDOPATGE 
Recordem que, d'acord amb la normativa recollida en la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny i en el 
Reial decret llei 3/2017, de 17 de febrer, pel qual es modifica la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, 
de protecció de la salut de l'esportista i lluita contra el dopatge en l'activitat esportiva i amb la 
Resolució vigent de la Presidència del Consell Superior d'Esports per la qual s'aprova la llista de 
substàncies i mètodes prohibits en l'esport, tots els esportistes amb llicència per a participar en 
competicions oficials d'àmbit estatal tindran l'obligació de sotmetre's, en competició i fora de 
competició, als controls que determini la Comissió Espanyola de Lluita Antidopatge en l'Esport. 

Comissió Espanyola de Lluita Antidopatge en l’Esport 
Els esportistes hauran d'estar acreditats en tot moment amb el seu DNI durant la competició, per 
si són requerits per a control de dopatge. 

 

 

 

 

Federación Catalana de Golf, febrer de 2023 
  

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
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COPA CATALUNYA FEMENINA 
Club de Golf Barcelona, 24 al 26 de marzo del 2023 

 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
NO HACE FALTAMANDAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE SOLICITAMOS 

 
Apellidos ______________________________________________________     Nombre ________________________  
 
Población ___________________________________       Telf. Móvil _______________________________________ 
 
Jugadora (1) _____________________________________________________________________________________ 
 
Jugadora (2) ______________________________________________________________________________________ 

Los datos que se faciliten en este formulario de solicitud serán tratados única y directamente por Eventos 90 S.L., sin que la Federación 
Catalana de Golf, tenga acceso a ellos o se haga responsables de los mismos 

. 
Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L. 

 
ESTABLECIMIENTO 

 
Cat. 

 
unidades 

Habitación 
1 persona 

Habitación 
2 personas 

Habitación 
3 personas 

Desayuno 
 

HOTEL BARCELONA GOLF 
Reformado totalmente 2019 

A 100 mts. del Campo de Golf. 
Restaurante, cafeteria. 

Incluye gimnasio y parkin exterior 

 
4 

 * * * *  

SOLO 
25 

habitaciones 

 

129 €/noche 
 

Con IVA 

 

145 €/noche 
 

Con IVA 

3 unidades 
196 €/noche 

 
Con IVA 

 
INCLUIDO 

Buffet 

HOTEL CIUTAT MARTOREL 
Martorell, unos 11 minutos del Golf. 
Restaurante recomendado, garaje, 

fácil aparcamiento calle 

 
4 

 * * * *  

 
15 

habitaciones 

 

79 €/noche 
 

Con IVA 

 

89 €/noche 
 

Con IVA 

5 unidades 
129 €/noche 

 
Con IVA 

 
INCLUIDO 

Buffet 

Precios por habitación y noche. IVA INCLUIDO.    DUI: Doble, uso individual. 
 

ALTA OCUPACION EN ESTE HOTEL Y ZONA – COINCIDE CON OTRO EVENTO 
 
Fecha llegada: ________         Fecha salida _______ 
 
Habitación Individual-DUI: _______   Doble:  ________   Doble con supletoria ______ 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   hasta agotar estas habitaciones 
Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas de jugadores admitidos RFEG 
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