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CAMPIONAT DE CATALUNYA 
INTERCLUBS INFANTIL 

2018 
Club de Golf Vallromanes, 17 i 18 de novembre 

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

1. Reglament General de Proves de la FCG (web FCG i Tauler avisos prova). 
2. Reglament de la Prova específica (publicat junt amb la inscripció). 
3. Condicions de la Competició (publicades al full d'inscripció i en el revers de les Regles Locals). 

 
Inscripcions 
S'haurà d'emplenar aquest full i enviar-lo per e-mail (escanejada) a drocamora@catgolf.com abans del 
DIMARTS dia 13 de NOVEMBRE a les 12,00 hores. L'import de la inscripció serà de 160€/equip a abonar al 
Club en retirar la targeta del primer dia. El preu de la inscripció inclou volta d’entrenament gratuïta. 
 
 

DADES D'INSCRIPCIÓ I CERTIFICAT DE SOCIS O ABONATS 
(Segons Fourball del 1er. dia) 

 
 

1ª Parella:  Nom y Cognoms           _________________________________ Llic. ___________ 

          Nom y Cognoms          _________________________________ Llic. ___________ 

 

2ª Parella:  Nom y Cognoms           _________________________________ Llic. ___________ 

          Nom y Cognoms          _________________________________ Llic. ___________ 

 

 
 

EQUIP: ____________________________     SEGELL CLUB: 
          (Obligatori) 
 
CAPITÀ: ___________________________      
 
 
 
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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CAMPIONAT DE CATALUNYA 
INTERCLUBS INFANTIL 2018 

  

REGLAMENT 
 

LLOC I DATES  
Es jugarà al camp i en les dates que cada any designi la Federació Catalana de Golf (FCG). 
 
PARTICIPANTS 
Podran participar tots els Clubs o Entitats afiliats a la FCG o a la Federació de Golf d’Andorra (FGA),  
amb camp homologat i aquells que no tinguin camp i tinguin un mínim de 150 llicències a 31 de 
desembre de l'any anterior. Per ser integrant d'un equip cal ser:  

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

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

Nota: Un/a jugador/a podrà representar únicament a un Club al llarg de tot l'any natural (1 gener a 
31 desembre) independentment de la prova per equips que jugui.  
 
Tots els requisits hauran de ser certificats pel Club o Entitat en el moment de la inscripció, i és 
responsable la Junta Directiva o el President, del compliment d'aquests requisits. Tots els clubs o 
entitats, tindran dret a inscriure, 2 equips com a màxim. 
 
El nombre màxim d'equips participants serà de 21. En el cas que el nombre d’inscrits sigui major a 
aquesta xifra, es seleccionaran d’aquesta manera: 
 

1- L’equip de suma de handicap exacte més baix, de cada Club/Entitat, fins arribar a la xifra de 
21 inscrits. 

2- Els equips de suma de handicap exacte més baix, sense tenir en compte de que Club/Entitat 
són, fins arribar a la xifra de 21 inscrits. 

3- En cas d’empat de suma de handicap exacte, es decidirà per sorteig.  
 
El handicap màxim d'inscripció, tant masculí com femení, serà de 26,4. Es necessitaran un mínim de 
6 equips per a la celebració del campionat. 

 
L'HANDICAP DE PARTICIPACIÓ SERA L'OBTINGUT EL DIA I HORA DEL TANCAMENT DE 

INSCRIPCIONS 
 
La FCG podrà disposar d’una invitació per un equip. 
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FORMACIÓ EQUIPS  
Formats per 4 jugadors indistints i un capità no jugador. Els jugadors hauran de pertànyer a alguna 
de les categories: Infantil, Aleví o Benjamí, i estar en possessió de la pertinent llicència federativa 
en vigor. El Capità serà el responsable de l'equip i serà l'únic que podrà donar consell als seus 
jugadors. 
Substitucions 
Cada equip disposa d’una substitució, des del tancament de la inscripció. El termini màxim per al 
canvi de parelles del Fourball serà 24 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. 
 
FÒRMULA DE JOC 
Es jugarà en dos dies consecutius. El primer dia cada equip presentarà dos parelles, que jugaran sota 
la modalitat Fourball Stroke-Play Scratch a 18 forats. El segon dia es jugaran 4 individuals sota la 
modalitat Stroke-Play Scratch a 18 forats. 
 
BARRES DE SORTIDA  
Masculí: Grogues; Femení: Vermelles  
 
HORARIS DE SORTIDA I GRUPS 
El Comitè de la Prova establirà l'ordre i l'horari de sortida del primer i segon dia. 
 
CLASSIFICACIÓ 
La classificació s'establirà comptabilitzant els 2 resultats Fourball del primer dia i els 3 millors del 
segon dia de cada equip.  
Suspensió d'una volta: Si se suspèn la 1ª jornada valdran les 3 de les 4 targetes individuals de la 2ª 
jornada. Si se suspèn la 2ª jornada valdran les 2 targetes de la 1ª jornada Fourball. 
 
DESEMPATS 
En cas d'empat entre diversos equips per a qualsevol lloc es desempatarà per la targeta rebutjada a 
l’Stroke Play. Si persistís l'empat es tindrà en compte la millor targeta de cada equip, de persistir la 
segona i així successivament. De persistir per sorteig. 
 
PREMIS  
La Federació Catalana de Golf entregarà una Copa Challenge al club guanyador Scratch, en la qual 
s'enregistrarà el nom del equip guanyador i quedarà dipositada en el club fins a la següent edició. 
Així mateix s’entregaran premis als jugadors components dels equips classificats 1r i 2n Scratch i 1r 
handicap. Els premis no seran acumulables i prevaldran els premis Scratch sobre l'handicap. 
 
INSCRIPCIONS  
Es tancarà la inscripció el dia que proposi la FCG en el seu full d'inscripció. Els drets d'inscripció seran 
els que designi la Federació Catalana de Golf.  
 
CADDIES 
Només el capità i els jugadors del seu equip que hagin acabat la volta podran fer de Caddy als 
jugadors del seu equip.  
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BUGGIES  
No està permès l'ús de buggies als jugadors. En cas que el club disposi de buggies suficients per a 
cada equip, només el capità no jugador el podrà utilitzar.  
  
APARELLS DE MESURAMENT DE DISTÀNCIES  
No està permès l'ús de qualsevol tipus d'aparells de mesurar les distàncies.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federació Catalana de Golf, octubre de 2018 
 


