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EXPEDICIONS FCGolf 2020 
 
A partir del pròxim any 2020, el Comitè de Competició de la FCG oferirà el servei d'expedicions per 
a una sèrie de campionats. Aquest servei serà proveït des de la FCG tenint en compte una sèrie de 
criteris de selecció que ens permetin conduir aquesta activitat de la manera més eficient i 
econòmicament possible, ja que la logística és complexa i el seu cost alt. 
Per a la millor organització, preguem a tots els interessats l'estudiïn i es posin en contacte amb 
la FCG per si necessiten més informació o qualsevol aclariment. Agraïm per endavant el seu interès 
i comprensió. 
 
Per a aquests campionats seleccionats hi haurà un número màxim de places que es detallen a 
continuació. 
 
Qui vulgui formar part d'alguna d'aquestes expedicions haurà d'informar a la federació, per escrit 
(gruiz@catgolf.com). El termini màxim per a apuntar-se a la Copa Andalusia serà el dijous 19 de 
desembre i per a la resta serà el dijous 16 de gener de 2020. 
 
Les places per a cada expedició s'adjudicaran pels criteris definits a continuació. 

1. Campió d'Espanya el 2019 
2. Integrant d'un equip nacional el 2019 (en Campionats d'Europa) 
3. Integrant d'un equip Interautonòmic el 2019 
4. Campió de Catalunya el 2019 
5. Resta de jugadors per ordre d'inscripció. 

 
Serà necessari que un mínim de 3 jugadors/es s'apuntin perquè s'assigni un tècnic de la FCG. En el 
cas que hi hagi menys, NO es durà a terme l’expedició. 
 
En les expedicions amb Tècnic Eagle només es podrà accedir a aquest grup en cas de no completar-
se pels propis jugadors del programa i hauran de tenir en compte que la primera prioritat del tècnic 
és cap als jugadors del Programa Eagle. Això es refereix a ajuda tècnica en el camp de pràctiques 
tant abans com després de la volta, seguiment pel camp, etc., si bé sempre estarà supervisat pel 
tècnic i es farà vida en grup amb tots els jugadors/es. 
 
Si hi ha menys de 3 jugadors/es apuntats NO hi haurà expedició de la FCG. En cas d'haver-hi fins a 6 
jugadors/es i poder disposar de només una furgoneta, només hi haurà un tècnic d'acompanyament. 
De necessitar-se una segona furgoneta, la qual cosa significa un segon tècnic, el nombre mínim de 
jugadors/es haurà de ser de 9, perquè puguin distribuir-se en les dues furgonetes i justificar així el 
segon tècnic. En aquest cas el conjunt de costs de la taula adjunta considerarà el nombre total de 
jugadors/es. De no arribar-se a completar aquest nombre mínim de jugadors/es, la segona 
furgoneta i el seu tècnic, no estaran disponibles. 
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A continuació, els informem dels campionats el quals es prestarà el servei d’acompanyament.  
 
 

CAMPIONAT Amb Tècnic 
FCGolf 

Amb Tècnic 
Eagle 

Copa de Andalusia Masculina y Femenina 6 2 

Puntuable Nacional Juvenil (Murcia) 12 0 

Cpt. De Madrid Femení 0 5 

Cpt. D’Espanya Sub-18 Masculí (Córdoba) 6 0 

Cpt. D’Espanya Sub-18 Femení (Jerez) 6 0 

Cpt. D’Espanya Sub-16 Masculí i Femení (Alicante) 12 0 

Cpt. De Madrid Masculí 6 0 

Cpt. Femení de la Rioja 0 5 

Cpt. D’Espanya Individual Femení (Pamplona) 6 0 

Cpt. D’Espanya Individual Masculí (Mallorca) 6 0 

Copa Principat d’Astúries 0 5 

Copa Baleares 6 0 

 
 
Inscripció al torneig 
Cada jugador serà responsable de realitzar la seva inscripció al torneig i del pagament d'aquesta. 
 
Viatge 
Amb suficient antelació la FCGolf informarà els jugadors de cada expedició el planning del viatge 
perquè cadascun pugui comprar bitllets d'avió, AVE, etc. 
Cada jugador serà responsable de comprar el seu bitllet d'avió o AVE per a les expedicions. 
 
Hotel 
La Federació s'ocuparà de les reserves de l'allotjament, no obstant, cada jugador haurà de fer front 
al pagament de la seva habitació en el moment del checkout. 
 
Volta d'Entrenament 
La FCG reservarà les sortides necessàries perquè els jugadors de les expedicions puguin entrenar 
junts. 
 
Responsable FCG 
En cada expedició hi haurà almenys un responsable de la FCGolf que estarà al càrrec de l'expedició. 
 
Cost 
El cost de cada expedició amb tècnic FCGolf, en el cas d'omplir-se, serà de 350€/jugador que haurà 
de ser abonat a la FCGolf abans del començament de cada viatge. En el cas que no s'ompli 
l'expedició amb tècnic FCGolf els costos seran els següents: 
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EXPEDICIONS 6 JUGADORS EXPEDICIONS 12 JUGADORS 

6 jugadors 350 €/jugador 12 jugadors 350 €/jugador 

5 jugadors 420 €/jugador 11 jugadors 385 €/jugador 

4 jugadors 525 €/jugador 10 jugadors 420 €/jugador 

3 jugadors 700 €/jugador 9 jugadors 470 €/jugador 

 
 
El cost de les expedicions amb tècnic Eagle serà de 350€/jugador que haurà de ser abonat a 
la FCGolf abans del començament de cada viatge. Abans de cada viatge la FCGolf informarà per 
escrit als jugadors integrants de cada expedició i els facilitarà el numero de compte on hauran de 
fer la transferència pertinent. 
 
S'haurà de tenir en compte que cada jugador haurà de fer-se càrrec de totes les seves despeses 
durant el viatge (menjars, sopars, lloguer de carros, boles de pràctica, etc..). A més, haurà de fer 
front al pagament dels seus vols i el seu allotjament. 
 
Qualsevol jugador que s'apunti a una expedició i posteriorment s'esborri i viatge pel seu compte 
no podrà apuntar-se a cap altra expedició en el que resta d'any. 
 
NOTA: informem que qualsevol comportament fora de lloc per part d'un jugador de l'expedició 
que sigui denunciat pel representant de la FCG serà sancionat amb l'exclusió del jugador per a 
futures excursions. 
 
 
Federació Catalana de Golf 
 


