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57è GRAN PREMI DE CATALUNYA DE 
GOLF 

"HEXAGONAL" 
 
La Competició jugarà d'acord amb: 

1 Les Regles de Golf vigents 
2 Regles Locals de la FCGolf 
3 Termes de la Competició de la Prova específica 
4 Regles Locals de la Prova 

 
CONSELL ENTRE MEMBRES DE L’EQUIP EN EL MATEIX GRUP 
En les Regles Locals de cada prova s'establirà la vigència de la RLM H-5 que permet que el consell 
entre els membres de l'equip jugant al mateix grup. 

 
TERMES DE LA COMPETICIÓ 

 
1 PARTICIPANTS 

Podran inscriure's tots els jugadors majors de 14 anys , o que compleixin 15 anys l'any que se 
celebren l'Hexagonal, que estiguin en possessió de la llicència federativa en vigor expedida per la 
Real Federación Española de Golf o per la Federació Andorrana de Golf. 

HANDICAPS 
Hàndicap màxim d'inscripció de 10,4 per als jugadors que compleixin 15, 16 o 17 anys l'any que se 
celebra l'Hexagonal. Aquests jugadors hauran de formar un equip amb un mínim de dos jugadors 
de més de 18 anys. 

Hàndicap màxim d'inscripció de 22,4 senyors i 24,4 senyores per als jugadors majors de 17 anys , o 
que compleixin 18 anys a l'any que se celebra l'Hexagonal. 

Els hàndicaps estaran limitats a 18,4 per a homes i 20,4 per a dones. Aquest hàndicap s'utilitzarà 
per als resultats i classificacions per camp i totals generals. En les targetes de joc, figurarà el 
hàndicap que tingui cada jugador 24-48 hores abans de la sortida del primer dia de cada Camp i el 
hàndicap de joc resultant de les seves barres de sortida escollides pel comitè de la prova per a aquest 
camp. El Comitè de la Prova actualitzarà els hàndicaps dels jugadors cada dia de joc. 
 

2 INSCRIPCIONS 
Jugaran un màxim de 36 equips , distribuïts de la següent manera: 

a) El equipo guanyador de l'edició anterior (sempre i quan s'inscrigui i mantingui 3 dels 4 titulars 
de l'edició anterior). 

b) 1 equip del patrocinador principal de la FCGolf, Top Sailing Charter , (sempre i quan se s'escriu). 

c) 5 equips compostos exclusivament de 4 jugadores femenines amb una suma de hàndicap més 
baixa. 
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d) Los 29 equips amb suma de hàndicap més baixa dels 4 titulars fins completar la quota de 36. 

Les inscripcions dels equips seran “on-line” havent de complir tots els requisits de la inscripció. Un 
equip estarà inscrit quan la FCGolf tingui en el seu poder la fulla d'inscripció completada i el 
pagament de l'import fixat de l'equip. 

El tancament d'inscripcions serà el DIMARTS 21 de MARÇ de 2023 a les 12.00 hores. 

Cada equip designarà un Capità (en la mateixa inscripció “on-line”) i serà l'únic autoritzat davant 
qualsevol eventualitat a interactuar amb el Comitè Organitzador o Comitè de la Prova. 

Es consideraran titulars, els jugadors que figurin al full d'inscripció i a la llista d'admesos. 

S'ha de donar un nom identificatiu a l'equip amb un màxim de 15 caràcters. 
 

3 FÓRMULA DE JOC 
El Hexagonal és un torneig hàndicap. Es jugaran 18 forats STABLEFORD hàndicap en cada camp. 

En tres camps es jugarà Fourball: contant les dues targetes i en altres tres camps es jugarà 
individualment: rebutjant una targeta en els 2 primers camps i en l'últim comptaran totes les 
targetes. 

FORMACIÓ DE PARELLES DEL FOURBALL I LA SEVA COMUNICACIÓ A LA FCGolf 

Es consideraran jugadors titulars els que figurin en el llistat d'equips admesos de la web de la prova. 
Per a cada jornada, el Capità haurà de comunicar amb antelació la formació de parelles per a la 
jornada al correu electrònic sbernades@catgolf.com, indicant noms complets i llicències, tant si són 
els propis titulars com els possibles suplents. El termini màxim de recepció serà 48 hores abans de 
l'inici de la jornada (DIJOUS a les 9:00 hores) . 

Un cop passat aquest llindar, sinó s'ha rebut comunicació, la FCGolf considerarà que el Capità 
accepta que les parelles de l'equip siguin les formades pel Titular 1 amb el Titular 2 i el Titular 3 
amb el Titular 4 (del llistat de jugadors dels equips admesos), no podent-se canviar aquesta 
formació més que per la substitució d'un jugador per un suplent. 

La formació d'aquestes parelles podrà variar d'un camp a un altre. Els equips estaran formats per 
4 jugadors, jugant els 4 jugadors el mateix dia. Els equips podran ser de dones, homes o mixtos. 

3.1 SUSTITUCIONS 
Cada equip podrà disposar fins a un màxim de 3 suplents per a tot l'hexagonal i podreu utilitzar-
los en qualsevol camp. 

Les seves designacions hauran de realitzar-se: 

1. Bé en el moment de prendre part el dia de la competició, 

2. O bé, abans d'iniciar la competició al 4º Camp 

En cas de no complir aquestes dues premisses, els suplents no podran utilitzar-se. 

La identitat dels suplents de cada Equip s'haurà de comunicar a l'Organització per escrit o per 
email amb antelació. Tots els suplents hauran de complir amb els requisits exigits a la resta de 
jugadors (punt 1). 

Una vegada s'ha designat per jugar en un equip, no podrà ser suplent d'un altre.  
En els equips formats per dos jugadors menors de 18 anys, (tal com indica el punt 1) i dos 

mailto:sbernades@catgolf.com
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jugadors majors de 18 anys, cas de faltar un jugador major de 18 anys, tindran que substituir 
obligatòriament per un altre jugador de les mateixes condicions, és a dir major de 18 anys (punt 
1). 

NOTA 1: Aquells jugadors que tinguin prohibida l'entrada en un Club o camp en el qual se 
celebra l'Hexagonal, no podran participar en aquesta jornada. 

 
3.2 BARRES DE SORTIDA 

El comitè organitzador determinarà les barres de sortida en cada camp. 
 

3.3 HORARIS DE SORTIDA 
La prova es realitzarà en un sol dia jugant els 36 equips en dos torns de 18 equips (menys en 
l'últim camp que jugarà en dos dies). Aquests podran distribuir-se en dos tirs, o bé, en dos torns 
de sortides per dos tees. 

Per al primer camp es faran per ordre de suma de hàndicaps, sortint primer els equips amb suma 
de hàndicap més baix en el primer torn. 

Per a la resta dels camps (2n, 3r, 4t i 5è) en ordre invers a la classificació general stableford 
hàndicap d'equips i els torns es confeccionarà segons ho vaig considerar el Comitè de la Prova. 

En la 6a jornada en ordre invers a la classificació general hàndicap per equips i segons indiqui el 
Comitè de la Prova. 

No s'acceptaran peticions de canvis d'horari. El Comitè Organitzador, queda facultat, en casos 
molt especials, per a alterar l'ordre de sortida. 

En cada sortida hi haurà dos jugadors de cada equip.. 
 
3.4 CLASIFICACIONS 

La classificació general dels equips s'obtindrà de la següent manera: 

Classificacions dels equips per camp 
La classificació dels equips en cada camp es realitzarà sumant: 

1. En les cinc primeres jornades: 

a) 3 jornades Fourball (contaran totes les targetes), 

b) 2 jornades Individuals (se descartarà una targeta). 

2. En la 6ª jornada i última: 4 individuals, sense descartar cap targeta. 
 

Classificacions finals 

LA BATALLA FINAL 
S'agafaran els 18 primers classificats de la classificació general hàndicap per equips que es farà 
sumant el resultat dels equips en cadascun dels 5 camps jugats. Una vegada obtinguda aquesta 
classificació, s'adjudicarà un resultat inicial de cops que anirà des de +20 a 0: 
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Se distribuiran de la manera següent: 

1r classificat: +20 
2n classificat: +17 
3r classificat: +14 
4º classificat: +11 
5è classificat: +8 
6º classificat: +5 
7º classificat: +5 
8º classificat : +5 
9º classificat: +5 

10º classificat: +2 
11º classificat: +2 
12º classificat: +2 
13º classificat: +2 
14º classificat: +2 
15è classificat: +2 
16º classificat: 0 
17º classificat: 0 
18º classificat: 0 

 
El guanyador de l'Hexagonal es calcularà sumant els resultats de les 4 targetes del 6è camp al 
resultat marcat en la taula anterior. 

Classificació Consolació per als equips restants 
Els 18 equips restants se'ls aplicarà l'exposat en el punt (La Batalla Final) Entre ells disputaran la 
seva Batalla Final per la Consolació. 

Classificació Scratch 
La classificació General Scratch es farà sumant el resultat scratch de l'equip en cadascun dels sis 
camps jugats. 

Classificació d'equips sèniors (Tots els membres han de ser sèniors) 
La classificació General de Sèniors es farà sumant el resultat de l'equip en cada un dels sis camps 
jugats. Sempre que hi hagin 3 equips mínim. 

Classificació d'equips senyores (Tots els membres han de ser senyores) 
La classificació General Senyores es farà sumant el resultat de l'equip en cadascun dels sis camps 
jugats. Sempre que hi hagin 3 equips mínim. 
 

3.5 PREMIS 
General 
a. Equips Hàndicap 

Premi per als 4 components dels equips classificats en 1º, 2º i 3º lloc en la classificació hàn-
dicap. El Campió del Hexagonal tindrà la inscripció gratuïta per al següent any, sempre i 
quan mantingui 3 dels 4 titulars. 

b. Equips Scratch 
Premi per als 4 components de l'equip classificat al 1º lloc de la classificació scratch. 

c. Equips Sènior 
Premi per als 4 components de l'equip classificat en 1er lloc en la classificació d'equips sèni-
ors. Serà necessari un mínim de 3 equips sèniors per entregar el premi. 

d. Equips Senyores 
Premi per als 4 components de l'equip classificat al 1º lloc de la classificació d'equips Senyo-
res. Serà necessari un mínim de 3 equips de senyores per entregar el premi. 

e. Equips Consolació 
Premi per als 4 components de l'equip classificat al 1º lloc. 
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Campos 
Equips Hàndicap 
Premi per als 4 components de l'equip que s'obté el millor resultat de cada camp. 

NOTA: Els premis NO seran acumulables, prevalent el de millor classificació. En cas d'empat 
seran com indica l'ordre del punt 3.5 

Seran acumulables els trofeus obtinguts en cada camp amb els resultats generals. 
 

4 QUAN S'HA LLIURAT LA TARGETA DE RESULTATS 
La targeta de resultats, tant si és física com a digital es considera lliurada quan el jugador ha sortit 
de l'àrea establerta pel Comitè. 

 
5 DESEMPATS 

Equips 
Camps 
En cas d'empat en els resultats del camp, el desempat s'efectuarà tenint en compte el següent: 

a) La millor targeta descartada (només proves individuals) 

b) La millor targeta 

c) Segona millor targeta 

d) En el cas de persistir l'empat, es proclamarà guanyador l'equip amb suma de hàndicaps de camp 
més baixa dels 4 jugadors que han jugat. 

e) Esgotades totes les possibilitats exposades, el lloc es decidirà per sorteig. 

General 
En cas d'empat en els resultats de la BATALLA FINAL i Consolació, el desempat s'efectuarà tenint en 
compte el següent: 

a) La millor targeta (del últim campo) 

b) La segona millor (del últim campo) 

c) La tercera millor (del últim campo) 

d) En el cas de persistir l'empat, es proclamarà guanyador l'equip amb suma de hàndicaps de camp 
més baixa dels 4 jugadors que han jugat (en l'últim camp). 

e) De persistir, l'equip guanyador serà el que finalitzi la 5ª jornada en millor posició. 

f) Esgotades totes les possibilitats exposades, el lloc es decidirà per sorteig. 

En cas d'empat en els resultats de les jornades 1º a 5ª, tant en el primer lloc com a tots els altres, es 
tindrà en compte el millor resultat obtingut per l'equip en l'últim camp jugat. De persistir l'empat, 
es tindrà en compte l'exposat en els apartats a), b), c) i d) del desempat General, sempre referint-se 
a l'últim Camp jugat. 
 

6 SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL JOC, D'UN DIA O ANULACIÓ 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 escaigui, es reprendrà així mateix d'acord amb 
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les Regles. 
Cas que el Comitè de la Prova decideixi suspendre un dia, es buscarà una data similar al dia jugat, 
sempre depenent de la disponibilitat del club amfitrió. 

El Comitè de la Prova podrà declarar nul un camp quan la impossibilitat de completar la prova per 
part de tots els inscrits així ho aconselli, quedant llavors el Torneig reduït en el nombre de camps. 
 

7 RESULTADOS DE LA COMPETICIÓ – COMPETICIÓ TANCADA 
Quan els resultats finals estiguin publicats a la web de la FCGolf, el resultat de la competició serà 
considerat oficialment anunciat i la prova tancada. 

RECLAMACIONS 
Només admetre reclamacions dins de les 24 hores següents d'haver jugat cada camp. Es podrà 
anticipar telefònicament a la FCGolf, però hauran de ser confirmades per escrit abans de 5 dies, per 
poder donar-li la tramitació oficial. 
 

8 COMITÈ ORGANITZADOR I COMITÈ DE LA PROVA 
El Comitè Organitzador serà el responsable d'organitzar, dirigir i decidir sobre la competició en ge-
neral. 

Estarà format per: 

• Sr. Ramón Nogué Audinis (President) 

• Sr. Alejandro Andreu Torrado (Vocal) 

• Sra. Soledad Desvalls Leonori (Vocal) 

• Sr. Juan Carlos Cuesta Mieza (Vocal) 

• Sr. Juan Romeu Rodríguez-Páramo (Vocal) 

• Sr. Salvador Bernades Viladomiu (Secretari. Director de la Prova) 

El Comitè Organitzador de la prova decidirà en tot el que afecti l'organització i la interpretació del 
present reglament. Igualment, queda facultat per a variar les condicions del reglament, si existeixen 
causes que així ho aconsellin, sempre amb la fi el bon desenvolupament de la prova. 

El Comitè de la Prova, estarà format per: 

• Director de la Prova o persona designada. 

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

• Àrbitre Principal. 

El Comitè de la Prova decidirà sobre aspectes esportius que es puguin presentar durant el Torneig. 
Cada membre del Comitè tindrà un vot i prendrà les seves decisions per majoria. Les votacions 
seran a mà alçada, excepte si per majoria es decidís d'una altra forma. Si el Comitè no arribés a 
prendre una decisió sobre un tema de Regles de Golf, aquest sotmetrà el cas al Comitè d'Àrbitres 
de la FCGolf. 
 

Federació Catalana de Golf, febrer de 2023 


