
CIRCULAR Nº 18/2018  

Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62 
catgolf@catgolf.com - www.catgolf.com 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
BOY-GIRL i CADET 

 

Club de Golf Empordà, 9 a 11 de Març 
 

Les competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels Reglaments següents: 
1. Reglament  i Regles Locals Generals 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) 

 
Participants 
Jugadors/es amb llicència de la RFEG afiliats a la FCG o de la Federació de Golf d’Andorra en vigor, sense 
perjudici de lo establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 19/2007, de 11 de juliol.  
Màxim 90 jugadors/es: 60 Masculins i 30 Femenins, (dels quals hauran de haver com a mínim 24 jugadors 
sub-16 i 15 jugadores sub-16). En cas d’excés d'inscripció jugaran els 60 i 30 jugadors/es amb handicap exacte 
mes baix. Handicap màxim d’inscripció serà de 18,4 (masculí i femení). En el cas que un dels grups (masculí o 
femení) no es completi, es podran afegir els jugadors excedents a l'altre. 
 
Inscripcions 
Es realitzaran a la Federació Catalana de Golf per e-mail (escanjada) a drocamora@catgolf.com, omplint 
aquest full abans del dimarts dia 6 a les 12:00 hores. El preu d’inscripció serà de 60€ a abonar a la recollida 
de targetes. (La inscripció inclou la volta d’entrenament) 
 

DADES D’INSCRIPCIÓ 
 

COGNOMS I NOM ________________________________________________________________ 
 
LLICÈNCIA     SEXE (M/F)  ___________
  
DATA NAIXEMENT  ______/______/_________    MÒBIL __________________________ 
 
E-MAIL_______________________________________________   SIGNATURA:  ______________ 
 

PREGUEM A TOTS ELS CLUBS EXPOSIN AQUEST FULL AL TAULELL D’ANUNCIS I FACILITEU UNA COPIA A 
TOTS ELS JUGADORS INTERESSATS. 

 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa, 
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 [_]. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA 
BOY-GIRL i CADET 

 
REGLAMENT 

  

1. LLOC I DATES 
Els Campionats de Catalunya Boys-Girls i Cadets, es jugaran anualment al camp o camps i dates que 
determini la Federació Catalana de Golf (FCG). 
 
2. PARTICIPANTS   
Podrà participar qualsevol jugador/a amb llicència de la RFEG afiliat a la FCG o de la Federació de 
Golf d’Andorra (FGA) en vigor, aquests últims podran jugar sense dret a premi, i sense perjudici de 
lo establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 19/2007, de 11 de juliol, i que compleixin 18 
anys o menys l’any al qual es celebri la prova. 
El nombre màxim d'inscrits serà de 90 jugadors/es: 60 Masculins i 30 Femenins, (dels quals hauran 
de haver com a mínim 24 jugadors sub-16 i 15 jugadores sub-16).  
En cas d’excés d'inscripció jugaran els 90 i 30 jugadors/es amb handicap exacte mes baix.  
El handicap màxim d’inscripció serà de 18,4 (masculí i femení).  
En el cas que un dels grups (masculí o femení) no es completi, es podran afegir els jugadors 
excedents a l'altre. 
Si en una categoria no hi ha un  mínim de 6 inscrits, se suprimirà com a tal. 

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

 
3. FÒRMULA  DE JOC 
54 forats Stroke Play scratx individual, en tres dies consecutius a raó de 18 forats diaris. 
 
4. HORARIS DE SORTIDA 
Seran les que estableixi el Comitè de la Prova. 
 
5. BARRES DE SORTIDA 
Masculí: blanques; Femení: blaves 
 
6. CLASSIFICACIÓNS 
Es proclamaran Campió/a el jugador de cada categoria amb la suma de resultats scratx més baixa. 
 
7. DESEMPATS 
En cas d’empat al lloc de Campió o Campiona,  els empatats hauran de jugar els forats de Play off que 
designi el Comitè de la Prova per desempatar. 
En cas d’empat dels Sotscampions i  successius llocs, el desempat es farà pel sistema de 27, 36, 45, 48, 
51, 52, i 53 millors últims forats. De persistir l’empat els jugadors empatats seran classificats ex-aequo. 
 
8. PREMIS 
La FCG donarà premis als Campions i Sotscampions de les diferents categories.  
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Per a optar al Premi de Campió/a  Boy i Girl s’haurà de tenir 18 anys o menys a l’any al qual es celebri 
la prova.  
Per a optar al Premi de Campió/na Cadet s’haurà de tenir 16 anys o menys a l’any al qual es celebri la 
prova.  
Els premis seran acumulables. 
Els federats per la FGA jugaran sense opció a premi. Veure Participants (punt 2). 
 
9. INSCRIPCIONS 
Segons circular d’inscripció del Campionat en qüestió. 
 Inscripció anul·lada: Tots els jugadors hauran de fer efectiva la seva baixa per escrit abans de la 

publicació de l'horari de sortides. Si ho fa després, haurà de presentar justificació per escrit, de 
no fer-ho així, serà sancionat amb el pagament de la inscripció. Si no abona la inscripció serà 
sancionat amb la no participació en la pròxima edició de la prova.  

 No Presentats: Tots els jugadors hauran de notificar al Comitè de la Prova per escrit, la 
justificació per la seva no presentació. El Comitè valorarà cada cas i notificarà al jugador la seva 
decisió. El Comitè podrà sancionar amb el pagament de la inscripció i amb la  no participació en 
la pròxima edició de la prova. El jugador que no presenti justificació, serà sancionat amb el 
pagament de la inscripció i amb la no participació en la pròxima edició de la prova. Si no abona 
l’ inscripció serà sancionat amb la no participació en les pròximes 2 edicions de la prova. 

Nota: en proves de 2 o mes voltes el jugador/a que no es presenti a jugar la 2a o posteriors i no ho 
justifiqui, serà sancionat amb la no participació en la pròxima edició de la prova.  
 Retirats: El jugador que es retiri, haurà de notificar al Comitè de la Prova els motius de la seva 

retirada, de no comunicar-ho, serà sancionat amb la no participació en la pròxima edició de la 
prova.  

 Devolucions quota d’inscripció: Només es tornaran les quotes d’inscripció en el cas que no es 
pugui celebrar les 2/3 parts de la competició. (Exemple: prova de 54 forats si no es poden 
completar 36 forats). 

 
10. CADDIES 
No estan permesos. 
 
11. MEDIDORS DE DISTANCIES 
No estan permesos. 
 
12. DISPOSICIONS 
El Comitè de la Prova es reserva el dret d’interpretar el present Reglament sempre que es presenti 
un cas no contemplat en el mateix.  
 

 
 

Federació Catalana de Golf, febrer de 2018 
 


