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ELS ÀRBITRES 

 FUNCIÓ ARBITRAL I EL NECESSARI RESPECTE I 

CONSIDERACIÓ, A AQUESTS. 

 

A TOTS ELS CLUBS DE GOLF DE CATALUNYA: 

Ens dirigim a tots vosaltres per a compartir un tema delicat, i és que en les últimes setmanes/mesos 

hem advertit des de la FCGolf i des del Comitè de Disciplina Esportiva un augment inquietant de 

casos de falta de respecte i consideració a membres de Comitès i als àrbitres de la FCGolf, ofenses i 

atacs contra la integritat i dignitat d'aquests, etc.; fins i tot des de grups de jugadors especialment 

joves, la qual cosa no deixa de cridar poderosament l'atenció. 

Els àrbitres de la FCGolf desenvolupen la seva labor de manera desinteressada, amb ànim 

col·laboratiu i esperit didàctic. La seva intenció és ajudar, ensenyar, i procurar que el joc es 

desenvolupi en general, de la forma més dinàmica i natural possible. 

A vegades aquesta comesa és difícil de dur a terme, bé per l'actitud de determinades persones, bé 

per circumstàncies que de manera inesperada poden donar-se en els camps de golf, però, en 

qualsevol cas, i passi el que passi és necessari i totalment imprescindible mantenir el degut respecte 

i consideració a la funció arbitral, respectant la seva autoritat sobre el camp de golf. 

Insistim que els àrbitres de la FCGolf presten la seva labor de manera desinteressada, amb una 

dedicació i un acompliment a vegades excessiu, supervisant competicions i aplicant el reglament, ja 

sigui en el seu vessant de compliment de les regles del golf, com en el seu vessant de compliment 

del codi de conducta esportiva. 

La seva labor és encomiable, i a més ho és en benefici de tots. 

A causa de l'anterior, demanem la col·laboració de tots els clubs de Golf de Catalunya per a protegir 

i fer costat al col·lectiu arbitral, en tractar-se d'un col·lectiu fonamental per al normal 

desenvolupament del nostre benvolgut esport. 

En aquest sentit, agrairíem qualsevol acció que poguessin adoptar els clubs dirigits a aconseguir 

aquest objectiu, com ara campanyes de sensibilització social, publicació d'aquesta circular en els 

taulers d'anuncis dels clubs o en les seves pàgines web, cridar l'atenció dels jugadors a l'inici de la 

celebració de competicions oficials en els clubs, etc. 

Molt agraïts per endavant a tots per la vostra col·laboració. Rebeu una cordial salutació. 

 

Barcelona, a 2 d’agost de 2021. 

Comitè de Disciplina Esportiva 


