CIRCULAR Nº 38/2020

GRAND PRIX INFANTIL
2021
REGLAMENT
1.

DATES

Es disputarà cada any entre els mesos que designi la FCGolf .
2.

PARTICIPANTS

Jugadors en possessió de la corresponent llicència en vigor de la RFEG, afiliats a la FCGolf .
Obert a tots els jugadors/es de la categoria Infantil l'any en què se celebri el Grand Prix.
3.

PROVES I CONDICIONS

El rànquing constarà de 14 proves puntuables.
PROVES DEL RÀNQUING GRAND PRIX INFANTIL MASCULI I FEMENI 2021
Volta

4.

Proves

Dates

Camp

Targetes
Verdes

1

Torremirona Cup

20 i 21 febrer

Torremirona

SI

2

PUNTUABLE ZONAL JUVENIL RFEG (1ºprv)

6 i 7 març

Lumine (Hills/Lakes)

NO

3

XX Junior & Baby Cup Infantil

14 març

Torremirona

SI

4

30 i 31 març

El Prat

SI

5

CPAT. DE CATALUNYA INFANTIL
Puntuable Nacional Juvenil

9 al 11 abril

Par.Malaga/Lauro

SI

6

XX Junior & Baby Cup (Infantil)

25 abril

Reus

SI

7

XX Junior & Baby Cup Infantil

9 maig

La Roca

SI

8

PUNTUABLE ZONAL JUVENIL RFEG (2ºprv)

15 i 16 maig

La Roca

SI

9

Circuito Miguel Angel Jimenez Infantil

29 maig

Barcelona

SI

10

Circuito Miguel Angel Jimenez

26 juny

PGA

SI

11

Cpto. España Infantil

5 al 7 juliol

El Prat

MP

CPAT. DE CATALUNYA MATCHPLAY SUB‐16 7 i 8 setembre

12

Barcelona Junior Golf Open by IMG Academy 2021

13

XX Junior & Baby Cup Infantil

NO

Barcelona

SI

18 i 19 setembre

Barcelona

SI

10 octubre

Costa Brava

SI

INSCRIPCIONS

Tots els jugadors inscrits abonaran l'import de la inscripció que estableixi el reglament de cada
prova.
Els jugadors/es que tinguin la Targeta Verda de la FCGolf quedaran exempts de pagar drets
d'inscripció en les proves indicades en el punt 3 . La FCGolf abonarà els drets d'inscripció al Club
prèvia presentació de factura.
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El límit d'inscrits quedarà establert pel reglament de cada prova.
5.

BARRES DE SORTIDA

Es jugarà des de les barres establertes en el reglament de cada prova.
6.

PUNTUACIONS
6.1

Es requereix un mínim de 6 jugadors/es , que reuneixin les condicions del punt 2 perquè
el rànquing sigui oficial.

6.2

Per optar a les Targetes Verdes es requeriran un mínim de el 50% de les proves jugades
(arrodonit a la baixa).

6.3

Es comptabilitzaran per al còmput total de punts el 70% de les proves jugades
(arrodonit) sense comptar el Cpnat. de Catalunya Matx Play. Un cop calculats els punts
es sumaran els punts del Cpnat. de Catalunya Matx Play al total.

6.4

El sistema de puntuació serà el següent:
(VC = Valoració de Camp arrodonit)
Per igualar el VC d'un camp un jugador rebrà els següents punts dels que es restaran o
sumaran un punt per cada cop per sobre o per sota de l'esmentat VC.
CAMPIONATS
NACIONAL / AUTONÒMIC / CLUB
NACIONAL / AUTONÒMIC / CLUB
NACIONAL / AUTONÒMIC / CLUB

VOLTES
3
2
1

PUNTS
120
80
40

Si en alguna de les proves es suprimís una o més voltes, s'atorgaran els punts
corresponents, tal com s'indica.
A més, es s'adjudicaran les següents bonificacions per posició:
POSICIÓ
1r
2n
3r

BONIFICACIÓ
8
4
2

En cas d’empat a algun d'aquests llocs es repartiran els punts entre els empatats.
Els punts s'arrodoniran cap amunt o cap avall en funció del primer decimal. En cas que
el arrodoniment sigui 0 punts tots els jugadors amb una bonificació de 0 punts rebran 1
punt.
NOTA: les bonificacions es donaran en funció de les posicions dels jugadors (de
categoria infantil) amb llicència de la FCGolf sempre utilitzant la classificació sub‐14.
En els casos que no hi hagi classificació sub‐14 s'utilitzarà la classificació oficial.
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Per al Campionat de Catalunya Matx Play es donaran els següents punts:

CLASSIFICACIÓ PUNTS
1r
2n
3r ‐ 4t
5è ‐ 8è
9è ‐ 16è

40
30
20
10
5

6.5 En Campionats Stroke Play on hi hagi tall, es comptabilitzaran els punts fins aquest. Als
jugadors que ho passin, se'ls afegiran els punts per la volta o voltes jugades, segons el
barem anterior de punts.
6.6 A un jugador que hagi estat desqualificat o s'hagi retirat d'una competició, no li
comptabilitzarà cap punt en aquesta competició.
6.7

7.

PREMIS
7.1

7.2

7.3
8.

Serà declarat guanyador del Grand Prix aquell jugador/a que obtingui major nombre de
punts a la fi del GP, segons està estipulat en el punt 6.3

Premis.
 1r Classificat masculí i femení.
 2n Classificat masculí i femení.
 3r Classificat masculí i femení.
Targeta verda
Es lliurarà una targeta verda, que els facultarà per jugar sense pagar drets de camp en els
Clubs o Entitats afiliades a la FCGolf i quedaran exempts de pagar drets d'inscripció en les
proves del calendari de Grand Prix de l'any següent:
 Als 3 primers classificats i empatats en tercer lloc.
 A les 3 primeres classificades i empatades en tercer lloc .
La FCGolf es reserva el dret a lliurar més premis.

DESEMPATS

En cas d'empat en cada prova, els jugadors desempataran segons el reglament de la prova.
En cas d'empat en els 3 primers llocs del rànquing, l'ordre de classificació s'establirà segons la millor
puntuació. Si persisteix l'empat, segons la següent millor puntuació i així successivament.
En el cas que encara persisteix l'empat, l'ordre de classificació s'establirà segons la millor puntuació
descartada. Si persisteix l'empat, segons la següent millor puntuació i així successivament.
Si seguissin empatats, els jugadors hauran de jugar un Play‐off en modalitat Matx Play Scratch. La
resta de jugadors es classificaran ex aequo.
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9.

EQUIPS OFICIALS

En cas d'empat en un lloc del rànquing en el moment de seleccionar un equip, es tindrà en compte la
millor puntuació. Si persisteix l'empat la següent millor puntuació i així successivament. En cas de
persistir l'empat es tindrà en compte el lloc en el rànquing nacional Infantil.
10. SUSPENSIÓ I / O ANUL∙LACIÓ DE PROVES
En el cas que alguna prova puntuable per al Grand Prix hagués de ser suspesa es buscarà una data
sempre depenent de la disponibilitat de club.
En el cas que alguna prova puntuable per al Grand Prix hagués de ser anul∙lada, s'eliminarà de el
rànquing i la classificació final del Grand Prix es calcularà comptabilitzant els punts del 70% (arrodonit)
de les proves restants de el rànquing.
La classificació del Grand Prix seguirà sent vàlida sempre que s'hagin jugat a l'almenys el 50% (arrodonit
cap avall) de les proves marcades en el calendari inicial.
11. DISPOSICIONS GENERALS
La Federació Catalana de Golf mitjançant el seu Comitè de Competició es reserva el dret d'interpretar
el present Reglament així com decidir sobre punts no contemplats en aquest.

Federació Catalana de Golf, març 2021
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