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CONVOCATÒRIA PER LA OBTENCIÓ DEL 
TITOL D’ÀRBITRE TERRITORIAL 

 

La Federació Catalana de Golf convoca als federats que ho desitgin a les proves d'accés per la 
obtenció del  títol d’àrbitre territorial. 

CONDICIONS QUE HAN DE CUMPLIR ELS ASPIRANTS 

a) Tenir o complir un mínim de 18 anys l’any de la convocatòria. 
 

b) Estar federat (com a jugador aficionat o professional ) a la FCG  al corrent de pagament i amb 
una antiguitat mínima i de forma ininterrompuda des del gener de 2015. 
 

c) Acreditar en la data de tancament de la present convocatòria, un handicap exacte igual o 
inferior a 18.4. No seran valides les baixades per apreciació produïdes en els dotze mesos 
anteriors a la present convocatòria. 
 

d) No haver estat sancionat pel comitè de disciplina, ni tenir un informe desfavorable de la 
Comissió Esportiva. 
 

e) Acompanyar a la inscripció, Certificat de no figurar en la Base de dades del “Registre central 
de delinqüents sexuals”.  
 

f) No haver-se presentat a convocatòries d’exàmens per la obtenció del títol d’àrbitre en més 
d'una ocasió. 
 

g) Inscriure’s a la present convocatòria mitjançant  el formulari d’inscripció via e-mail 
(catgolf@catgolf.com) o be a la seu de la FCG (Tuset, 32  8a. Planta 08006 Barcelona) ABANS 
DEL DIA 31 DE JULIOL DEL 2019 A LES 24H.  
 

h) No es tindran en consideració aquelles sol·licituds que no reuneixin tots i cadascun del 
requisits anteriorment nomenats.  
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REQUISITS PER ACCEDIR AL CURS  D’ÀRBITRE 

1) Passar un test sobre les regles de golf (llibre del jugador) que es durà a terme dins la primera 
quinzena de setembre i que permetrà l’accés al curs de formació previ a l’examen teòric 
final. 
 

2) El curs tindrà una durada aproximada de 50 hores lectives, distribuïdes en 25 sessions. Serà 
obligatòria  l’assistència com a mínim al 50% de les  hores que finalment es programin. El 
curs es desenvoluparà entre els mesos d'octubre del 2019 i l'abril del 2020. 
 

3) El curs tindrà un cost de 250€/persona que inclou les 25 sessions formatives, material (llibres 
i fotocopies) i servei de consulta amb els àrbitres tutors. Els admesos al curs hauran de fer 
una transferència bancaria de 250€ en el compte corrent  ES97 2100 2883 0002 0001 3405 
abans de l’inici de la primera sessió, especificant al concepte “Curs d’àrbitre – Nom de la 
persona”. El comprovant de transferència s’haurà d’enviar per email a catgolf@catgolf.com.  
 

4) L’examen final constarà d’una part teòrica que es realitzarà d’acord amb la GUIA OFICIAL DE 
LES REGLES DE GOLF en vigor des del 1 de gener  del 2019 en els seus apartats, “Regles de 
Golf Edició Completa”, interpretacions i definicions.  
 

5) Una vegada aprovat l’examen teòric es realitzaran les pràctiques que, en cas de ser 
superades, suposaran la fi del procés, assolint-se el títol d'àrbitre territorial.   

 

Per a més informació poden contactar amb la FEDERACIO CATALANA DE GOLF, catgolf@catgolf.com 
o 93 414 5262. 

 

 

Comitè de Regles, Camps i Arbitres  
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CONVOCATORIA PER LA OBTENCIO DEL 
TITOL D’ARBITRE TERRITORIAL 

DADES D’INSCRIPCIÓ 

 

COGNOMS i NOM_________________________________________________________________ 

 

LLICÈNCIA__________________________________________  SEXE (M/F)____________ 

 

DATA NAIXEMENT_____/_____/_____    MOBIL_____________________ 

 

SITUACIÓ LABORAL ACTUAL_________________________________________________________ 

 

EMAIL___________________________________________________________________________ 

 

DATA_____/_____/_____    SIGNATURA_____________________________ 

 

 

 

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’informar-
lo 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 [_] 


