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19è PRO-AM BENJAMÍ I ALEVÍ DE PRIMER 
ANY 2020 

Golf Taradell, Dissabte 14 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 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 10 de març a les 12.00 h. 
 

EQUIP 
(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. _________________ 

NOM CLUB: 
NOM EQUIP (per equips sense campo federat) : _________________________________________ 
 
MÒBIL CONTACTE: _______________________  
 
 
Signatura i Segell Club: 
 
Signatura del Professional: 
(per equips sense campo federat)  
 
 
 
 
En nom de la federació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'inscriure'ls en el torneig descrit i realitzar la gestió i administració 
d'aquest. El consentiment explícit suposa la legitimació per al tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la nostra base de 
dades durant el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Destinataris: Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos 
en què existeixi una obligació legal. Drets: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir 
les dades davant el responsable del tractament; a més d'acudir a l'autoritat de control competent (AEPD). Informació Addicional: Pot sol·licitar 
informació addicional davant la direcció del responsable.  
 
Així mateix, sol·licitem COM A RESPONSABLE DEL EQUIP la seva autorització per a finalitats addicionals. 
[_] Accepto que la imatge del equip representat sigui inclosa en les xarxes socials i canals oficials de la FCGolf. 

mailto:drocamora@catgolf.com?subject=Inscripci%C3%B3%20XIV%20Pro-Am%20Benjam%C3%AD%202015
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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 tant equips que representin a Clubs afiliats a la FCGolf com els que no , 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 jugadors Benjamins/Alevins únicament podran jugar 9 forats. 
 
El màxim d'equips a participar serà de 24. En el cas que el nombre d'inscrits sigui major a aquesta 
xifra, se seleccionaran d'aquesta manera: 

1. Un equip per Club/Professional afiliat a la FCGolf amb la suma de handicap exacte més baix. 
2. Un equip per professional de entre els que no representen a cap club amb la suma de 

handicap exacte més baix. 
3. Els segons equips dels Professionals de clubs afiliats a la FCGolf amb la suma de handicap 

exacte més baix, fins arribar a la xifra de 24 equips. 
4. En cas de no completar-se la xifra, els segons equips dels Professionals que no representen a 

cap club amb la suma de handicap exacte més baix, fins arribar a la xifra de 24 inscrits. 
 
*Nota. Per a completar els 24 equips i en cas de que coincideixi més d’un equip en la suma 
de hàndicaps exactes, s’escollirà d’entre aquests el que tingui el jugador amb el handicap 
exacte més baix. Si continua coincidint s’escollirà el que tingui el següent handicap mes baix 
i així successivament. En cas de coincidir tots els hàndicaps exactes es decidirà per sorteig. 
 

Serà el Professional el que formarà el/s seu/s equip/s amb jugadors Benjamins/Alevins, i 
s’encarregarà a més 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...). 
 
MODALITAT DE JOC 
Medal Play handicap.  
Procediments del comitè secció 9. Aquesta es una competició per equips de quatre jugadors on els 
resultat de solament dos membres de l’equipo es conten com a resultat de l’equip en cada forat. Els 
Benjamins/Alevins jugaran amb els 3/4 del seu Handicap de joc. 
 
HORARIS DE SORTIDES 
El comitè de la prova establirà els horaris i la agrupació dels equips.  
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BARRES DE SORTIDA 
Professionals: Blanques i blaves (masculí i femení, respectivament) 
Benjamins/Alevins: Vermelles (nens i nenes).  
Nota: * En cas de no estar les barres vermelles homologades per a jugadors masculins, aquests 

jugaran de grogues. 
* En el cas que no hi hagués barres de sortida  per a professionals (blanques o blaves), 
aquests sortiran de les barres amateurs grogues o vermelles. 

 
CLASSIFICACIONS 
S'establiran segons la suma del forats jugats, essent l’equip guanyador el que obtingui la suma més 
baixa. 
 
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 FCGolf en la seva circular corresponent. 
La inscripció serà gratuïta. 
  
CADDIES 
No està permès a  cap jugador portar caddie durant la volta. 
Tot acompanyant, familiar o amic, haurà d'anar pel rough a 50 metres per darrere o davant  del 
jugador. 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
El comitè de la prova es reserva el dret d’interpretar el present Reglament així com a decidir sobre 
punts no contemplat en aquest. 
 

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. La idea és que el professional a més de jugar amb ells, els ensenyi a 

marcar-se, 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.  

• La FCGolf donarà una subvenció als clubs afiliats per cada equip que presenti consistent en 150€ 
pel primer equip, i 90€ pel segon equip. El professional que presenti un equip que no representi 
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a cap Club afiliat a la FCGolf rebrà 124€+IVA. Si el mateix professional participa amb dos equips, 
rebrà 124€+IVA pel primer i 74€+IVA pel segon. 

 
Federació Catalana de Golf 


