CIRCULAR Nº 14/2019

1º PUNTUABLE ZONAL JUVENIL R.F.E.G.
2019
Lumine Golf Club, 9 i 10 de març
Les competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels Reglaments següents:
1. Reglament general de proves de la FCG (en web FCG i Taulell d'avisos prova)
2. Reglament de la prova específica (publicat amb la inscripció)
3. Condicions de la Competició (publicades en el full d’inscripció i en el revers de les Regles Locals)

LLOC I DATES
Lumine Golf Club, 9 i 10 de març de 2019.
Recorregut Lakes: Cadet i Infantil
Recorregut Hills: Aleví
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran online a través de la pàgina web de la FCGolf, accedint des de
www.catgolf.com. La inscripció la deurà fer el propi jugador, previ registre en la web per a poder
obtenir els codis personals d'usuari i contrasenya. Si ja està registrat, accedirà prement el botó
“login”, introduint igualment els codis d'usuari i contrasenya. A continuació, seleccionarà la
competició en la secció “on inscriure’m” del menú vertical del seu login.
El tancament de inscripcions serà a les 23:59 del diumenge 3 de març de 2019. A efectes de
realitzar el tall del campionat, es tindrà el compte el handicap exacte que figuri a la base de dades
de la RFEG a les 10:00 del dilluns 4 de març de 2019. El llistat de participants es publicarà a la web
de la FCGolf (www.catgolf.com) al dia següent del tancament de inscripcions. Una vegada publicada
la llista oficial de participants, s’establirà un període de reclamació de 24hores per solucionar els
possibles errors. Passat aquest període, no s’atendrà cap reclamació i les llistes es consideraran
definitivament tancades.
Es responsabilitat exclusiva dels jugadors cerciorar‐se que les seves inscripcions es processen
correctament i, una vegada publicat la llista de participants, de confirmar si han sigut admesos.
DRETS DE INSCRIPCIÓ
S’abonaran en el club a la retirada de targetes del primer dia.
Cadet, Infantil i Aleví ...........................

50€

Volta entrenament ..............................

30€ (màxim una volta per jugador)
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REGLAMENT
PARTICIPANTS
Podran participar els jugadors/es de nacionalitat espanyola, sense perjudici de l'establert en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 19/2007, d'11 de juliol que hi compleixin 16 anys o menys en
l’any 2019, que tinguin llicència federativa en vigor.
Es condició indispensable estar federat por la FCGolf, o tenir autorització del Comitè Tècnic Juvenil
de la R.F.E.G.
Participaran un màxim de 120 jugadors/es amb els hàndicaps màxims de inscripció següents:



Cadets i Infantils
Alevins

18,4
36,0

distribuïts de la següent manera:




36 cadets (21 masculins i 15 femenins) de handicap exacte mes baix.
48 infantils (33 masculins i 15 femenins) de handicap exacte mes baix.
36 alevins (27 masculins i 9 femenins) de handicap exacte mes baix.

Quan la inscripció a qualsevol categoria sigui superior al nombre de participants permès, el tall es
farà en funció del handicap exacte del dia del tancament de la inscripció, eliminant als hàndicaps
més alts. En el cas d’excés a la inscripció a l’últim lloc, participaran tots el empatats. En cas de que
el nombre màxim de jugadors (nens i nenes) inscrits no arribarà al mínim/màxim establert a una
categoria, la quantitat restant podrà ser coberta per jugadors de un altre sexe i/o categoria segons
ordre de handicap exacte.
FÓRMULA DE JOC
Es jugarà a 36 forats, en dos dies consecutius, 18 forats cada dia, sota la modalitat Stroke‐Play
Scratch.
HORARIS DE SORTIDES
El Comitè establirà els horaris de sortida.
BARRES DE SORTIDA
Cadets, Infantils i Alevins: Grogues (masculí) i Vermelles (femení).
INSCRIPCIONS
Inscripcions Anul∙lades: Tot/a jugador/a tindrà que fer efectiva la seva baixa, per escrit, abans de la
publicació de l’horari. En el cas d’anul∙lar la inscripció després de la publicació de l’horari s’haurà de
presentar justificació per escrit. En cas de no presentar justificació per escrit, el/la jugador/a serà
sancionat amb el pagament de la inscripció. Si el jugador/a no abona la inscripció serà sancionat
amb la no participació a la pròxima edició de la prova.
No Presentats Tot/a jugador/a tindrà que notificar al Comitè de la Proba, per escrit, la justificació
per la seva no presentació. El Comitè valorarà cada cas i notificarà al jugador/a la seva decisió. El
Comitè podrà sancionar amb el pagament de la inscripció i amb la no participació a la pròxima edició
de la proba.
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El jugador/a que no presenti justificació, serà sancionat amb el pagament de la inscripció i amb la
no participació a la pròxima edició de la proba. Si el jugador no abona la inscripció serà sancionat
amb la no participació a les pròximes 2 edicions de la proba.
Nota: en probes de 2 o mes dies el jugador/a que no es presenti a jugar la 2a o posteriors voltes i
no ho justifiqui serà sancionat amb la no participació en la pròxima edició de la prova.
20TU

U

Retirats: Tot/a jugador/a que es retiri, tindrà que notificar al Comitè de la Proba els motius de la
seva retirada, de no comunicar‐ho, el jugador/a serà sancionat amb la no participació a la pròxima
edició de la proba.
Devolucions quota d’inscripció: Només es tornaran les quotes d’inscripció en el cas de que no es
pugui celebrar la meitat de la competició programada (Exemple: proba a 36 forats no es pugin
completar 18).
REGLES DE JOC
La proba es jugarà de conformitat amb les Regles de Golf, aprovades per la RFEG i les Regles Locals
que dicti el Comitè de la Proba.
DESEMPATS
En cas d'empat entre dos o més jugadors es tindran en compte els 18, 27, 30, 33, 34 i 35 millors
últims forats (els últims forats seran sempre els últims del camp, independentment de per què tee
hagi sortit). En cas de suspensió d'una jornada, es tindran en compte els 9, 12, 15 16 i 17 millors
últims forats.
TROFEUS
La R.F.E.G. donarà trofeus al 1º i 2º classificats scratx masculí i femení, de categoria cadets i infantils.
La FCGolf donarà trofeus al 1º i 2º classificats scratx masculí i femení, de categoria aleví. A aquests
efectes cada proba és independent, optant, cada jugador, exclusivament als trofeus de la seva
categoria.
CADDIES
No es permetrà a cap participant portar caddy ni vehicle motoritzat. La infracció d'aquesta norma
donarà lloc a la desqualificació del jugador/a implicat/a. Tot acompanyant, familiar o amic, haurà
d'anar pel rough o pels camins, a 50 metres per darrere del jugador. No es permet ús de vehicles
motoritzats als acompanyants.
COMITÈ DE LA PROVA I ÀRBITRES
La RFEG i la Territorial que organitza el Zonal, designaran el Comitè de la Prova, el qual decidirà en
tot el que afecti a la interpretació del present Reglament.
Els Jutges Àrbitres seran designats per la R.F.E.G., a la vegada que un representant d’aquesta que
s’encarregarà de posar les barres de sortida i les banderes dels dos dies.
Federació Catalana de Golf, febrer 2019
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