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NORMATIVA DE SUBVENCIONS 2019 
COMITÈ DE GOLF ADAPTAT 

 
NORMATIVA 

 
El Comitè de Golf Adaptat de la Federació Catalana de Golf (a partir d’ara, CGA) es regirà per la 
següent normativa per a la selecció dels/de les jugadors per a les subvencions nacionals e 
internacionals de 2019. 
 
Amb caràcter general qualsevol jugador seleccionat per rebre una subvenció en proves individuals 
està obligat a complir el reglament de la prova i el reglament intern de comportament previst per la 
FCG. L’ incompliment d’aquesta obligació determinarà la pèrdua de qualsevol avantatge o ajuda que 
el jugador rebi de la FCG. 
 
El CGA té competència en matèria de subvencions en totes les proves oficials de golf adaptat, tant 
per equips com a individuals, de qualsevol categoria, que participin jugadors amb llicència de la FCG. 
 
SUBVENCIONS EN PROVES NACIONALS 
La FCG, mitjançant el CGA, repartirà equitativament 1.000€ entre tots els federats catalans que 
finalitzin el Campionat d’Espanya de Golf Adaptat 2019.  
 

PROVA DATA CAMP 
Campionat d’Espanya de Golf Adaptat 23 i 24 febrer CG Novo Sancti Petri 

 
 
SUBVENCIONS EN PROVES INTERNACIONALS 
La FCG, mitjançant el CGA, té establerta una borsa de subvencions per a la participació de jugadors 
en les proves internacionals de 2019 llistades més a baix. A cada torneig se li assignarà una borsa de 
1000€ que es distribuirà equitativament entre els federats catalans que finalitzin la prova.  En el cas 
que en alguna prova no es doni la subvenció assignada el CGA estudiarà la possibilitat d’augmentar 
les subvencions per a proves restants, sense que, en cap cas, es puguin destinar mes de 1.500€ de 
subvenció a una mateixa prova.  De la mateixa manera, cap jugador podrà percebre una subvenció 
superior als 700€ per prova.  
 

PROVA DATA CAMP 
Pas de Calais Handigolf Open 2019 26 al 28 maig Saint Omer Golf Club 
Czech Disabled Golf Masters 29 y 30 junio Golf Course Mstetice 
German Disabled Open 7 y 8 septiembre Baden Hills Golf and Curling Club 
Madrid Disabled Open 26 y 27 octubre Centro Nacional de Golf 
EDGA Algarve Open 14 al 16 noviembre Vila Sol Golf Club 
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PARTICIPANTS SELECCIONATS/ADES 
Qualsevol jugador que està subvencionat en alguna prova individual té l’obligació de participar en 
aquesta prova si no vol perdre tots els avantatges i ajudes que rep de la FCG. La no assistència a una 
prova s’haurà de justificar per escrit al CGA amb almenys una setmana d’antelació.  
 
PROCEDIMENT 
Qualsevol jugador que vagi a participar en alguna de les proves llistades més amunt haurà de posar-
se en contacte, per escrit (catgolf@catgolf.com), amb la FCG informant que participarà en alguna o 
algunes de les proves, i adjuntant a l’escrit una còpia del formulari d’inscripció que hagi enviat a la 
prova que es tracti. La FCG facilitarà a qualsevol jugador de golf adaptat subvencionat un uniforme 
perquè ho porti en les competicions. Cada vegada que finalitzi un torneig, la FCG farà una 
transferència a cada participant amb dret a subvenció amb a quantitat que li correspongui conforme 
a l’establert en la present normativa.   
 
 
 

Barcelona, febrer de 2019       Comitè de Golf Adaptat 
 
 
 


