CIRCULAR Nº 16/2019

18è PRO-AM BENJAMÍ I ALEVÍ DE 1er ANY
2019
Club de Golf Barcelona – Dissabte 16 de març
(Rec. Executive)

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 de inscripció i en el revers de les Regles Locals)

FULL DE INSCRIPCIÓ
Es realitzaran omplint aquest full i enviant-lo a la Federació Catalana de Golf per email
(drocamora@catgolf.com) abans del Dimarts dia 12 de març a les 12.00 h.
EQUIP CLUB
(Format per un Professional i 3 Jugadors/es Benjamins, Alevins de 1er any (11 anys))
1.- Professional

_______________________________________

Llic. _________________

2.- Nom i Cognoms

_______________________________________

Llic. _________________

3.-

“

“

_______________________________________

Llic. _________________

4.-

“

“

_______________________________________

Llic. _________________

CLUB AL QUE
REPRESENTEN: ________________________________

MÒBIL DE
CONTACTE:_______________________

Signatura i segell Club:

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF (endavant FCG) té el plaer d’informarlo que les dades de caràcter personal incorporades a la present fitxa d’inscripció en el torneig de golf seran incorporats 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
i oposició mitjançant l’enviament d’una carta dirigida a l'adreça: Carrer Tuset, núm. 32, 8ª planta de Barcelona.
La FCG informa que es faran fotografies i gravacions durant la competició. A aquests efectes, i de conformitat amb allò establert a 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 per tal que, 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, al 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 a l’àmbit del dret a la intimitat i renuncia
expressament a qualsevol tipus d’indemnització o altre tipus de mecanisme reparador dels drets morals. En cas que vostè no vulgui autoritzar a la FCG a aquests efectes,
haurà d’indicar-ho expressament en el moment de fer la seva inscripció a la competició, en el propi full d'inscripció, i mitjançant escrit dirigit a la FCG, C/ Tuset, 32, 8 planta,
08006 Barcelona o bé per email a l'adreça catgolf@catgolf.com. Si vostè no vol cedir el seus drets d'imatge i so a la FCG, li preguem marqui la següent casella [_]
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PRO-AM BENJAMÍ I ALEVÍ 1er ANY
REGLAMENT

DATA , LLOC I CAMP
Els que indiqui la Federació Catalana en la seva circular corresponent. Sempre serà en el primer
semestre de l'any.
PARTICIPANTS
Podran participar equips de Club afiliats a la FCG compostos per un (1) professional i tres (3)
Benjamins i/o Alevins de primer any (11 anys). Aquests Benjamins/Alevins hauran d'estar en
possessió de la Llicència Federativa en vigor amb el seu corresponent handicap.
Cada Professional podrà jugar com a màxim 2 voltes (una per equip) de 9 forats (si l'horari de
sortides del camp ho permet). Els Benjamins/Alevins únicament podran jugar 9 forats.
El màxim d'equips a participar serà de 18. En el cas que el nombre d'inscrits sigui major a aquesta
xifra, se seleccionaran d'aquesta manera:
1. L'equip de suma d'handicap més baix de cada camp federat català.
2. Els segons equips de suma de handicap més baix de cada camp federat català, fins arribar a
la xifra de 18 inscrits.
3. Els tercers, quarts, etc., Si n'hi ha, de suma d'handicap més baix de cada camp federat català,
fins arribar a la xifra de 18 inscrits.
4. En cas d'empat de suma d'handicap, es triarà l'equip amb el jugador de handicap més baix. Si
al final, tots tenen el mateix handicap, es decidirà per sorteig.
El Professional formarà els seus equips amb Benjamins/Alevins del club, havent d'encarregar-se a
més de donar-los consells sobre el seu joc, ensenyar-los a circular a bon ritme i a comportar-se al
camp (regles de cortesia, regles de golf, marcatge, etc...).
FORMA DE JOC
La prova es jugarà a 9 forats. Pro-Am 4 jugadors (2 millors boles). Els Benjamins/Alevins jugaran amb
els 3/4 del seu Handicap.
HORARIS DE SORTIDES
Els horaris i la agrupació dels equips els establirà el Comitè de la Prova.
BARRES DE SORTIDA
Professionals: Blanques i blaves (homes i dames)
Benjamins/Alevins: Vermelles (nens i nenes). Sempre que hi siguin homologades les vermelles per
a homes, si no jugaran de grogues.
En el cas que no haguessin barres per professionals (blanques o blaves), aquests sortiran de barres
d'amateurs (grogues o vermelles).
CLASSIFICACIONS
S'establiran segons la suma del forats jugats sent l’equip guanyador el que obtingui la suma més
baixa.
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DESEMPATS
En cas d'empat, es desempatarà segons el Llibre Verd de RFEG (Desempats en Proves Handicap per
Equips segons la Modalitat de Joc a Millor Bola).
PREMIS
Els premis per a aquest Pro-Am seran per als tres primers equips classificats i es farà entrega al
Repartiment General del Comitè Juvenil.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran segons indiqui la FCG en la seva circular corresponent. La inscripció
serà gratuïta.
CADDIES
No es permetrà a cap participant portar caddie. La infracció d'aquesta norma donarà lloc a la
desqualificació del jugador implicat. Tot acompanyant, familiar o amic, haurà d'anar pel rough a
50 metres per darrere el jugador.
DISPOSICIONS GENERALS
La FCG designarà el Comitè de la Prova, el qual decidirà en tot el que afecti l'organització i
interpretació del present Reglament. El Jutge Àrbitre serà designat per la FCG

COMITÈ JUVENIL
PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA PEDRERA BENJAMÍ/ALEVÍ
Consisteix en la creació d'un PRO-AM Benjamí/Aleví, a celebrar-se al primer semestre de l'any i
abans del Campionat de Catalunya Benjamí/Aleví, per estimular l'afició i potenciar la participació en
els grans campionats de Catalunya i d'Espanya.
•

PRO-AM Benjamí/Aleví. Prova per equips PRO-AM Benjamins/Alevins Fourball Handicap
(2 millors boles) (9 forats/1 dia) en el camp que la FCG designi, en la que cada Club podrà
portar un professional i dos equips de 3 jugadors benjamins i/o alevins. (Si algun club ho
desitja pot multiplicar els equips, sempre aportant els professionals necessaris). El
professional jugarà primer amb 3 jugadors 9 forats, i posteriorment 9 forats amb altres
3 jugadors. La idea és que el professional a més de jugar amb ells, els ensenyi a marcarse, les regles bàsiques de golf i de cortesia, a caminar a bon ritme pel camp, i els assessori
durant tot el joc. Els premis per a aquest PRO-AM seran trofeus per als 3 primers equips
classificats. Interessa que el campionat sigui més una classe pràctica que una competició.
Al club que participi la FCG li donarà una subvenció per cada equip que presenti (per
ajudar al club a pagar les despeses del professional) consistent en 150€. per al primer
equip, i 90€. per al segon equip.
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