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Les competicions de la Federació Catalana de Golf (FCG) es regiran pels Reglaments següents: 

1. Reglament General de Proves de la FCG (en web FCG i taulell oficial proves). 
2. Reglament de la Prova especifica (publicat conjuntament amb la inscripció). 
3. Condiciones de la Competició (publicades al revers de les Regles Locals). 

 

FULL D'INSCRIPCIÓ EQUIP I CERTIFICAT DE SOCIS O ABONATS  
 
 
CLUB:  ________________________________                 SEGELL DEL CLUB:  
                      (Certificat obligatori) 
 
EQUIP CLUB Núm. (___): 
  
1è - Nom i Cognoms: ___________________________________    Llicència:__________________ 
  
2n - Nom i Cognoms: ___________________________________    Llicència:__________________ 
 
Dates i Camps 
   Dissabte 1 de setembre     – Club de Golf Barcelona 

Dissabte 6 d'octubre    – Golf de Caldes 
Dissabte 27 d'octubre   – Can Cuyàs Golf 

 
Inscripcions 
L'import de la inscripció és de 108 € per equip admès. ENVIAMENT D'INSCRIPCIONS A LA FCG  
escanejant aquest full i enviant-lo per email a drocamora@catgolf.com 
Data màxima d'inscripció el DIVENDRES 24 d’AGOST a les 12.00 hores. 

 
HANDICAP MÀXIM D’INSCRIPCIÓ 54.0 (veure detalls a l'apartat Participants) 

 
 

PREGUEM ALS CLUBS EMPLENIN AQUEST FULL I ENVIÏN-LA PER EMAIL A LA FCGOLF 
 
En compliment amb el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa del 27 d’abril del 2016, la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF (en endavant FCG) es 
complau d'informar que les dades de caràcter personal incorporades a la present fitxa d'inscripció en el torneig de golf seran incorporades en un fitxer responsabilitat de 
la FCG amb la finalitat d'organitzar i gestionar el referit torneig de golf. Per la signatura de la present inscripció, vostè ens dóna el seu consentiment per a l'enviament, fins 
i tot per mitjans electrònics, d'informació comercial o publicitària sobre els productes i serveis de la FCG. Si vostè no vol rebre aquesta informació publicitària, li preguem 
marqui la següent casella [_]. Estem a la seva disposició per a qualsevol qüestió que consideri convenient i l'informem que pot procedir a exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, supressió, limitació i oposició mitjançant escrit dirigit a: Carrer Tuset, núm. 32, 8a planta de Barcelona. La FCG informa que es faran fotografies i 
enregistraments durant la competició. A aquests efectes, i de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, 
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, vostè dóna el seu consentiment irrevocable a la FCG perquè, si la seva imatge o la seva veu, o la del seu representat 
en cas de menors d'edat, surt a aquestes fotografies o gravacions, les mateixes puguin ser utilitzades lliurement per la FCG. Per tant, en realitzar la seva inscripció o la del 
seu representat, en la competició, cedeix els seus drets d'imatge i so en aquestes fotografies i gravacions, per tot el món i per al màxim període legal que les lleis estableixen. 
Mitjançant aquest document, el que subscriu manifesta que l'anterior autorització no ataca la fama, prestigi i que no atempta contra la seva dignitat ni honor o la del seu 
representat i no existeix, per tant, cap tipus d'intromissió il·legítima en l'àmbit del dret a la intimitat i renuncia expressament a qualsevol tipus d'indemnització o un altre 
tipus de mecanisme reparador dels drets morals. En cas que vostè no desitgi autoritzar la FCG a aquests efectes, s'ha d'indicar expressament en el moment de fer la seva 
inscripció a la competició, en el propi formulari d'inscripció, ò E.mail a l'adreça catgolf@catgolf.com. Si vostè no vol cedir els seus drets d'imatge i so a la FCG, li preguem 
marqui la següent casella [_]. 
 

mailto:drocamora@catgolf.com
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REGLAMENT 
CAMPS I DATES 
Es jugarà en les mateixes dates que el Triangular Infantil de Catalunya, i en els 3 camps de golf o Par 3 que la 
Federació Catalana designi. 
 
PARTICIPANTS  
Podran  participar aquells jugadors BENJAMINS i/o ALEVINS DE PRIMER ANY (11 anys) en possessió de la 
corresponent llicència federativa en vigor i amb handicap màxim de 54.0. Els equips estaran compostos per 
dos jugadors que com a màxim compleixin 11 anys durant l'any en què se celebri la prova, designats pels 
Camps o entitats que representin. Tots els equips podran disposar d'un jugador convidat. Jugador Convidat: 
Es aquell jugador que es independent (CB00), de Club sense camp o Club que no jugui el Triangular Benjamí. 
 
Tots el participants deuran tenir com a mínim 1 competició individual oficial (fitxa d’activitat de la RFEG) 

abans del tancament de la inscripció. 
 
Tots els clubs o entitats federats catalans, amb camp homologat, tindran dret a inscriure, com a mínim un 
equip representatiu d'aquest, encara que podran inscriure tots els equips que desitgin. 
 
Per ser integrant d'un equip fa falta: 

• o ser soci o abonat del Club o Entitat de què es tracti, des de l'1 de gener de l'any en què es celebri 
la prova,  

• o estar federat per aquest camp, des de l'1 de gener de l'any en què es celebri la prova. En el 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. 

 
Nota: Un/a jugador/a podrà representar únicament a un Club al llarg de tot l'any natural (1 gener a 31 desembre) 
independent de la prova per equips que jugui. 
 
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 màxim d'equips a participar serà de 50. En el cas que el nombre d'inscrits sigui major a aquesta xifra, se 
seleccionaran d'aquesta manera: 
 

1è -  L'equip de suma de handicap més baix, de cada camp federat català, fins a arribar a la xifra 
de 50 inscrits.  

2n -  Els equips de suma de handicap més baix, sense tenir en compte que camp són, fins a arribar 
a la xifra de 50 inscrits.  

 3è -  En cas d'empat de suma de handicaps, es decidirà per sorteig. 
 
SUBSTITUCIONS 
El Delegat del Club de cada equip podrà substituir el jugador absent. El suplent d'aquest equip no pot ser 
titular o suplent d'un altre equip. Com a màxim es podrà substituir un jugador de cada parella.  

 
Els titulars dels equips hauran de jugar un dels tres camps establerts, de no ser així, els resultats no 

contaran per la classificació general. 
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CADDIES 
Els jugadors podran disposar de caddie. Els equips no portaran Capità. 
 
FORMULA DE JOC 
La modalitat de joc serà 9 forats INDIVIDUAL STROKEPLAY. Per a les classificacions d’equip, tant de la general 
com dels camps, se sumaran els resultats strokeplay de la parella. Les parelles podran ser mixtes.  
 
HORARIS DE SORTIDA 
L'ordre de sortides del 1r camp s'efectuarà per la suma d'handicaps de l'equip. Per a la resta de la competició, 
s'efectuarà segons la classificació handicap dels equips, evitant en la mesura que es pugi emparellar equips 
pertanyents a un mateix club/entitat. 
 
BARRES DE SORTIDA 
Barres vermelles per nens i nenes. 
 
PREMIS 
1. Generals 

1.1. Premi per als 2 components dels equips classificats en 1r i 2n lloc després de sumats els resultats 
handicap dels tres camps jugats. 

1.2. Premi a la 1r parella classificada després de sumats el resultats scratch dels tres camps jugats. 
 
Els premis generals no seran acumulables. Al equip que aparegués en les dues classificacions 
(handicap i scratch), se li concedirà la copa en la qual resultés millor classificat, en cas d'empat es 
donarà la handicap al ser un torneig handicap. 
 

2. Per camps 
2.1. Premi a la millor parella handicap. 
2.2. Premi a la millor volta individual indistinta handicap de cada camp. 

 
Premis no acumulables, prevalent l'ordre numèric del punt 2. 

 
3. Per Clubs. 

3.1. Premi al Club o entitat al que pertanyi l'equip 1er classificat handicap. 
 

4. Premis acumulables 
4.1. Els premis obtinguts en camps distints. 
4.2. Els premis obtinguts en cada camp amb els premis generals. 

 
• REPARTIMENT DE PREMIS : 

o Tindrà lloc en el Repartiment General del Comitè Juvenil. 
 
DESEMPATS 
En cas d'empat en els resultats, la classificació s’efectuarà segons les normes següents: 
 
1. Generals 

1.1. En cas d'empat, pel millor resultat de l'equip en l'últim camp jugat. 
1.2. Pel millor resultat de l'equip en el 2n camp jugat. 
1.3. Pel millor resultat de l'equip en el 1r camp jugat. 
1.4. Classificació Handicap: Suma de handicap de joc més baix al últim camp. 

Classificació Scratch: Suma de handicap de joc més alt al últim camp. 
1.5. Per sorteig 
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2. Per camp 
2.1. Per suma d'handicap de joc més baix de l'equip. 
2.2. Es tindrà en compte els últims 3, 6, 7 i 8 últims forats sumant el resultat d’ambdós jugadors. 
2.3. Per sorteig. 

 
INSCRIPCIONS 
Segons es designi a la circular d’inscripció. 
 
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 aquest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona,  juliol de 2018 
Federació Catalana de Golf 

 


