CIRCULAR Nº 04/2021

NORMATIVA SELECCIÓ D’EQUIPS 2021
COMITÈ DE COMPETICIÓ
El Comitè de Competició (a partir d’ara, CC) de la Federació Catalana de Golf (a partir d’ara, FCG) es
regirà per la següent normativa per a la selecció dels/de les participants que integren els equips
oficials del 2021.
Amb caràcter general qualsevol jugador seleccionat com a component d'un equip oficial està obligat
a complir el reglament de la prova i el reglament intern de comportament previst per la FCG si no
vol perdre els avantatges i ajudes que rep de la FCG.
El CC té competència en totes les proves oficials per equips en les categories sènior, mid-amateur,
absolut, boy, girl, cadet, infantil, aleví i benjamí.
CRITERIS DE SELECCIÓ D’EQUIPS
Sempre que s’hagi de seleccionar un equip que representi la FCG en una competició oficial,
independentment del nombre de participants que el componguin, una part dels components
s’escull per selecció automàtica per mèrits propis en funció a la classificació en els rànquings
pertinents, i l’altra part és a criteri del CC i la Comissió Esportiva.
Tenint la Comissió Esportiva la potestat de conformar l’equip definitiu que representi a la FCG,
s’atendrà per a la formació d’aquest no solament a criteris purament esportius si no també a aquells
criteris tals com l’actitud, la companyonia, el compromís amb la FCG i els seus programes de tots els
jugadors que puguin ser seleccionats. Així, seran també vinculants les avaluacions dels jugadors que
realitzin els tècnics i, el CC, podrà sotmetre a la Comissió Esportiva la seva recomanació de no
comptar amb algun jugador en particular, si aquest no compleix amb els requisits extraesportius
indicats o qualsevol un altre d’anàloga rellevància que impedeixi a un jugador en particular formar
part de l’equip de la FCG i, tot això, amb total independència de la classificació obtinguda pels
resultats esportius. La necessitat del compliment per part dels jugadors seleccionats de tots els
requisits esportius i extraesportius indicats, es considera imprescindible per formar un equip
totalment cohesionat i amb una actitud de companyonia i integració sense fissures, a fi de garantir
el màxim rendiment esportiu i exemplaritat sempre exigibles a qualsevol jugador que representi a
la FCG.
Interautonòmic Absolut Masculí: Equip compost per 6 jugadors i que compleixin el reglament de la
prova. Se seleccionen automàticament tres dels 6 participants (els tres millors catalans classificats
al Rànquing Mundial (WAGR) en el moment de fer la selecció), la resta és a criteri del CC i la Comissió
Esportiva.
Interautonòmic Absolut Femení: Equip compost per 6 jugadores i que compleixin el reglament de
la prova. Se seleccionen automàticament tres dels 6 participants (les tres millors catalanes
classificades al Rànquing Mundial (WAGR) en el moment de fer la selecció), la resta és a criteri del
CC i la Comissió Esportiva.
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Interautonòmic Sub-18 Masculí: Equip compost per 6 jugadors i que compleixin el reglament de la
prova. Se seleccionen automàticament dos dels 3 participants sub-18 (el català millor classificat al
Rànquing Nacional Boy i el 1er classificat del rànquing Gran Prix Boy en el moment de fer la selecció),
el tercer és a criteri del CC i la Comissió Esportiva. Se seleccionen automàticament dos dels tres
participants cadets (el 1eri 2on classificat del rànquing Gran Prix Cadet Masculí en el moment de fer
la selecció), el tercer és a criteri del CC i la Comissió Esportiva.
NOTA: en el cas que una o més d’una prova del rànquing nacional sub-18 masculí siguin suspeses o
ajornades per la pandèmia COVID-19, els llocs per selecció automàtica per a la categoria es reduiran
a un i el CC i la Comissió Esportiva disposaran de 2 seleccions al seu criteri.
Interautonòmic Sub-18 Femení: Equip compost per 6 jugadores i que compleixin el reglament de la
prova. Se seleccionen automàticament dos dels 3 participants sub-18 (la catalana millor classificada
en el Rànquing Nacional Girl i la 1ª classificada del rànquing Gran Prix Girl en el moment de fer la
selecció), la tercera és a criteri del CC i la Comissió Esportiva. Se seleccionen automàticament dos
dels tres participants cadets (la 1ª i 2ª classificada del rànquing Gran Prix Cadet Femení en el
moment de fer la selecció), el tercer és a criteri del CC i la Comissió Esportiva.
Interautonòmic Infantil: Equip compost per 7 jugadores infantils o de categoria inferior i dels quals
4 hauran de ser masculins i 3 femenins i que compleixen amb el reglament de la prova. Dels 4
jugadors masculins, 3 es seleccionaran pel Gran Prix Infantil Masculí (1er, 2on i 3er en el moment
de fer la selecció), i de les 3 jugadores femenines, 2 es seleccionaran pel Gran Prix Infantil Femení
(1ª i 2ona en el moment de fer la selecció), deixant la selecció d’un noi i una noia a criteri del CC i la
Comissió Esportiva.
Proves amistoses sub-18 i juvenil: Els equips es seleccionaran a criteri del CC i la Comissió Esportiva.
Prova amistosa Mid-Amateur Masculí: Equips compost per 6 jugadors Mid-Amateur i que
compleixin el reglament de la prova. Se seleccionen automàticament 4 dels 6 participants (els 3
primers classificats del rànquing GP Mid-Amateur masculí en el moment de fer la selecció i el
guanyador de la final del GP Mid-Amateur a celebrar a Lumine), la resta és a criteri del CC i la
Comissió Esportiva. En el cas que el guanyador de la final GP estigués classificat entre els 3 primers
del rànquing GP Mid-Amateur Masculí, el lloc correrà en el rànquing i anirà el 4rt classificat.
Proves amistoses sènior: Els equips es seleccionaran tenint en compte el rànquing GP Sènior 2021
i a criteri del CC, la Comissió Esportiva i el capità del equip.
Selecció automàtica
El CC i la Comissió Esportiva se serviran dels rànquings Gran Prix Absolut Masculí, Absolut Femení,
Boy, Girl, Cadet Masculí, Cadet Femení, Infantil Masculí i Infantil Femení així com el Rànquing
Mundial Masculí, Rànquing Mundial Femení, Rànquing Nacional Boy, Rànquing Nacional Girl,
Rànquing Nacional Cadet Masculí i Rànquing Nacional Cadet Femení del 2021 per a la selecció
automàtica del nombre de participants (en funció dels components de l’equip) que representarà la
FCG en cadascuna de les proves esmentades.
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En el cas dels equips Absolut Masculí, Absolut Femení, Sub-18 Masculí (plaça pel boy) i Sub-18
Femení (plaça per la girl), si algun participant es seleccionable a través del Rànquing Mundial o
Nacional i del Gran Prix, la posició es traslladarà en el Rànquing Mundial o Nacional. En el cas de
les places cadets pels equips sub-18 masculí i femení, si algun participant es seleccionable a
través del Rànquing Nacional i del Gran Prix, la posició es traslladarà en el Gran Prix.



En cas que algun participant seleccionat automàticament no hi pogués assistir, aquesta posició
no es trasllada en la classificació i la vacant es cobrirà amb un altre jugador seleccionat a criteri
del CC i la Comissió Esportiva.



En cas d’empat entre dos o mes jugadors en un rànquing Gran Prix, es desempatarà segons
l’estipulat en el reglament del Gran Prix pertinent. En cas d’empat entre dos o mes jugadors en
un rànquing mundial o nacional, serà el CC i Comissió Esportiva el que designi els jugadors
seleccionats.



Qualsevol participant seleccionat automàticament que tingui una sanció del CC o altres
estaments federatius, serà substituït per un altre a criteri del CC i la Comissió Esportiva.

Selecció pel CC i la Comissió Esportiva
La resta de participants que componen els equips que no se seleccionin automàticament la
seleccionarà el CC i la Comissió Esportiva segons els criteris següents:







El fet de ser component de l’equip nacional.
La bona trajectòria en les classificacions del rànquing de la RFEG.
La bona trajectòria en les classificacions dels rànquings Gran Prix.
L’actitud al camp, concentracions i equips.
La bona trajectòria i evolució dels resultats.
El nivell de compromís amb la FCG.

PARTICIPANTS SELECCIONATS/ADES
Tots els jugadors que hagin estar seleccionats per a participar en una prova per equips absolut, sub18, juvenil o infantil, estaran subvencionats totalment segons les característiques de la prova. Els
jugadors seleccionats per a participar en una prova per equips sènior estaran subvencionats segons
el pressupost assignat a l’equip.
Qualsevol participant seleccionat com a component dels equips de la FCG té l’obligació de participar
en la prova si no vol perdre tots els avantatges i ajudes que rep de la FCG. Si un/a participant no pot
assistir a la prova ho haurà de justificar per escrit al CC amb almenys una setmana d’antelació.
Barcelona, febrer 2021

Comitè de Competició
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