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CAMPIONAT DE CATALUNYA 

MATCH‐ PLAY SUB 16   ‐   201 9 
  

Club de Golf Costa Daurada, 14 i 15 de setembre 

  
  

Les competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels Reglaments següents: 
1. Reglament General de Proves de la FCG (en web FCG i Tauler avisos prova) 
2. Reglament de la Prova específica (publicat juntament amb la inscripció) 
3. Condicions de la Competició (publicades en el full d'inscripció i en el revers de les Regles Locals) 

  
PARTICIPANTS:    (Adjuntem Reglament del Campionat) 
Les prioritats de participació en la prova seran les següents: 

‐ Cadets Masculí                                             els 16 primers Cadets classificats (GPC) 
‐ Cadets Femenines                                les 8 primeres Cadets classificades (GPC)               
‐ Infantils Masculins:                               els 16 primers Infantils classificats (GPI)               
‐ Infantils Femenines:                               les 8 primeres Infantils classificades (GPI)               
‐ Alevins Masculins:                                els 8 primers Alevins classificats (GPA)                 
‐ Alevins Femenines:                               les 8 primeres Alevins classificades (GPA)               
‐ Benjamins Masculins:                               els 4 primers Benjamins classificats (GPB)                 
‐ Benjamins Femenines:                               les 4 primeres Benjamins classificades (GPB)               
  
INSCRIPCIONS 
Les  inscripcions  es  realitzaran online a  través  de  la  pàgina  web  de  l'FCGolf,  accedint 

des www.catgolf.com . La inscripció l'haurà de fer el mateix jugador, previ registre a la web per poder 

obtenir  els  codis  personals  d'usuari  i  contrasenya. Si  ja  està  registrat,  accedirà  prement  el 

botó "login", introduint  igualment  els  codis  d'usuari  i  contrasenya. A  continuació,  seleccionar  la 
competició a la secció "on inscriure" del menú vertical de la seva login. 
  
El tancament d'inscripcions serà a  la 12:00 del dimarts 10 de  setembre de el 2019. A  l'efecte de 
realitzar el tall del campionat, es tindrà en compte la classificació segons la ultima prova del GP abans 

de tancar‐se les inscripcions. El llistat d'admesos es publicarà al web de la FCGolf ( www.catgolf.com ) 
a les  13:00h  del mateix dia. Un  cop  publicada  la  llista  oficial d'admesos, s'establirà  un  període  de 
reclamació de 24 hores per a resoldre els possibles errors. Passat aquest període, no s'atendrà cap 
reclamació i les llistes es consideraran definitivament tancades. 
  
És  responsabilitat  exclusiva  dels  jugadors  d'assegurar  que  les  seves  inscripcions  es  processen 
correctament i, un cop publicat la llista de participants, de confirmar si han estat admesos. 
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REGLAMENT 
  
LLOC I DATES: 
Se celebrarà els dies i el camp que indiqui la Federació Catalana de Golf (FCGolf) a la circular enviada. 
PARTICIPANTS: 
Podran participar  en  aquesta  prova  els  jugadors/es millor  classificats/des  en  el  Rànquing  Cadet,  Rànquing 

Infantil, Rànquing Aleví i Rànquing Benjamí de l'any i les invitacions concedides per la FCG. Aquests/es hauran 
de complir 16 o 15 anys l'any de la prova (Cadets), 14 o 13 anys l'any de la prova (Infantil), que compleixin 12 
o  11  anys  l'any  de  la  prova  (Aleví)  i  10  o menys  anys  l'any  de  la  prova  (Benjamí),  que  tinguin  la  llicència 
federativa en vigor i estiguin afiliats a la FCG. 
La FCG, per mitjà d'una circular enviada amb antelació a tots els Clubs, indicarà el nombre total de jugadors/es 
de cada categoria (Nois i Noies) que podran participar en la prova. 
MODALITAT: 
Es  jugarà  sota  la modalitat  Match  Play  Scratch  Individual. Es  confeccionarà  un  quadre 

d'eliminatòries corresponent a aquestes categories: 
‐ Cadets Masculí:       16 jugadors      ;  ‐ Cadets Femenines:          8 jugadores 
‐ Infantils Masculins:          16 jugadors      ;       ‐ Infantils Femenines:                 8 jugadores 
‐ Alevins Masculins:              8 jugadors       ;            ‐ Alevins Femenines:                     8 jugadores 
‐ Benjamins Masculins:        4 jugadors           ;          ‐ Benjamins Femenines:             4 jugadores 

NOTA: La FCG determinarà els caps de sèrie per a cada quadre. 
BARRES DE SORTIDA: 
Blanques:     Cadets nois    ;     Grogues:     Infantils nois 
Blaves:         Cadets noies i Alevins nois    ;    Vermelles:     Infantils, Alevins i Benjamins noies i Benjamins nois 
INSCRIPCIÓ: 
Inscripcions Anul∙lades: Tot / a jugador/a haurà de fer efectiva la seva baixa, per escrit, abans de publicar‐se 
l'horari de sortides. En cas de no presentar justificació per escrit, el Comitè de la Prova (CP) valorarà cada cas 
i notificarà al jugador la seva decisió. 
No Presentats: Tot/a jugador/a haurà de notificar al Comitè de la Prova, per escrit, la justificació per la seva no 

presentació tant en el primer dia com en el segon dia de joc. El CP valorarà cada cas i notificarà al jugador la 
seva decisió. 
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 CP valorarà cada cas i notificarà al jugador la seva decisió 
DESEMPATS: 
En  cas  d'empat  en  l'eliminatòria  de  Match‐Play  Scratch,  es  resoldrà  immediatament  pel  sistema 

de "play off", al primer forat guanyat, pels forats que estableixi per endavant el Comitè. 
PREMIS: 
La FCG donarà premis al 1r i 2n classificat scratch de cada categoria. 
CADDIES: 
No es permetrà a cap participant portar Caddie ni buggie, Vegeu Procediments del comitè, secció 8: S'aplicarà 
la Regla Local model H‐1. La infracció d'aquesta regla local comportarà la penalització general (pèrdua de forat) 
per cada forat en què el jugador utilitzi caddie. Si és entre forats, el jugador incorrerà en penalització general 

(pèrdua  de  forat)  en  el  següent  forat.  Tot  acompanyant,  familiar  o  amic,  haurà  d'anar  pel  rough  a 50 
metres per davant del jugador/a. 
COMITÈ DE LA PROVA I ÀRBITRES: 
La  FCG  designarà  el  Comitè  de  la  Prova,  el  qual  decidirà  en  tot  el  que  afecti  la  interpretació  del  present 
Reglament i el Comitè de Regles els arbitres que estimi convenient. 

Federació Catalana de Golf 


