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CAMPIONAT DE CATALUNYA 
 

INTERCLUBS SÈNIOR 2019 
 

Peralada Golf, 16 i 17 novembre 
 
 
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 Taulell d'avisos prova) 
2.‐  Reglament de la Prova específica (publicat amb la inscripció) 

3.‐  Condicions de la Competició (publicades en el full d’ inscripció i en el revers de les Regles Locals) 
 

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 propi club/camp, 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. 
Molt Important:  
Després  de  registrar  a  tots  els  jugadors  de  l'equip,  el  club  enviarà  un  correu  electrònic  a 
sbernades@catgolf.com  amb  les  parelles  del  Fourball  del  primer  dia,  abans  de  la  data  del 
tancament d'inscripció.  

El tancament d'inscripcions serà a les 12:00 del dimarts 12 de novembre de el 2019. A l'efecte de 
realitzar el tall del campionat, es tindrà en compte el handicap exacte que figuri a la base de dades 
de la RFEG a les 12:00 del dl és 15 d’octubre de 2019. El llistat d'admesos es publicarà al web de la 

FCGolf  (www.catgolf.com) al dia següent del  tancament d'inscripcions. 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 clubs d'assegurar  que  les  seves  inscripcions  es  processen 
correctament i, un cop publicat la llista de participants, de confirmar si han estat admesos. 
  
DRETS D’INSCRIPCIÓ 
S'abonaran al Club amfitrió al retirar les targetes del primer dia.   

 360 € per equip 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA 
 

INTERCLUBS SÈNIOR 
 

REGLAMENT 
 

1. LLOC  
Es jugarà al camp que designi cada any la Federació Catalana de Golf (FCG). 
 
2. PARTICIPANTS 
Podran participar tots els Clubs o Entitats afiliades a la FCG o a la Federació de Golf d'Andorra (FGA), 
amb camp homologat  i aquells que no  tenen camp  i  tinguin un mínim de 150  llicències a 31 de 
desembre de l'any anterior.  

Equips  representats per  6  jugadors  indistints,  amb  llicència  en  vigor de  la RFEG  i  amb handicap 
màxim de 26,4. 

Per ser integrant d'un equip s'ha de ser: 
  
 Soci o abonat del Club o Entitat de què es tracti, des de l'1 de gener de l'any en què se celebri 

la prova, 

 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 federat pel Club/Camp des de l'1 de gener, podrà representar al Club/ Camp si la 
seva primera i única llicència ha estat per aquest Club/Camp. 

Tots els  requisits hauran de ser certificats pel Club o Entitat en el moment de  la  inscripció, sent 
responsable la Junta Directiva o el President, del compliment d'aquests requisits. 
El nombre màxim d'equips participants serà de 16. En cas de superar el nombre màxim d'equips, 
jugaran els que tinguin la suma de handicaps exactes més baixa al tancament de la inscripció.   

Es necessitarà un mínim de 6 equips per disputar‐se el campionat. 

EL  HANDICAP  DE  PARTICIPACIÓ  SERÀ  EL  OBTINGUT  EL  DIA  I  HORA  DEL  TANCAMENT 
D'INSCRIPCIONS 
 

3. INSCRIPCIONS 
Les parelles del Fourball s'hauran d'enviar a la FCG abans del dia i hora indicat al full d'inscripció. El 
full d'inscripció del Greensome (facilitada a la carpeta de la prova) s'haurà de lliurar a l'organització, 
com a màxim, 30 minuts després del  lliurament de  l'última  targeta dels  Fourballs.  En cas de no 
presentar  les  parelles  Greensome  al  termini  establert,  se  inscriuran  les  mateixes  parelles  del 
Fourball. 
 
4. FÓRMULA DE JOC 

 1er dia:   3 parelles, 18 forats Fourball Stroke Play 

 2n dia:   3 parelles, 18 forats Greensome Stroke Play  
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5.‐   SUBSTITUCIONS  
Cada Club només disposarà de dos  suplents des del tancament de la inscripció. El termini màxim 
per al canvi de parelles del Fourball serà de 48 hores abans de la primera sortida del primer dia, a 
partir de llavors només es podrà canviar jugador per jugador suplent i hauran de comunicar el canvi 
mitja hora abans de l'inici de la volta.  
 
6.‐   HORARI DE SORTIDAS Y GRUPS  
El primer dia jugaran primer els equips amb suma de handicap mes baix i el segon dia per ordre 
invers a la classificació per equips scratx. El Comitè de la Prova, per qualsevol cas especial, podrà 
modificar els Horaris de Sortides.. 
 
7.‐  BARRES DE SORTIDA 

Senyors: grogues; Senyores: vermelles 
 
8.‐   CLASIFICACIONS 

La  classificació  Scratx  i Handicap  s'establirà  comptabilitzant  els  5 millors  resultats  de  la  prova, 
rebutjant una targeta. 

La classificació Handicap, s'establirà comptabilitzant un handicap màxim de 20,4 per a senyors i 26,4 
per a senyores. 
 
Suspensió d'una volta: Si se suspèn la 1a volta valdran les 3 targetes de la 2a volta. Si se suspèn la 
2a valdran les 3 targetes de la 1a volta. 
 

9.‐  DESEMPATS 

En cas d'empat entre diversos equips en qualsevol  lloc, es desempatarà per per  la millor targeta 
rebutjada. 
Si persisteix l'empat es tindrà en compte la millor targeta de cada equip, si persisteix, la segona i així 
successivament. Si persisteix per sorteig. 
 
10.‐   PREMIS 

Copa Challenge:   Equip Campió. (Es gravarà el nom del Club i quedarà dipositada 
al Club fins a la següent edició.) 

  Trofeus:  Scratx    Als jugadors de l'equip Campió 
          Als jugadors de l'equip Sots campió 
      Handicap  Als jugadors de l'equip 1er Classificat 

Els premis no seran acumulables prevalent per aquest ordre. 
 
11.‐   VEHICLES MOTORITZATS 
S'admet l'ús de vehicles motoritzats. 
 
12.‐   DISPOSICIONS GENERALS 

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.  

Federació Catalana de Golf 


