ANEXE AL REGLAMENT DISCIPLINARI DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
GOLF
PER A BENJAMINS, ALEVINS, INFANTILS i CADETS

Article 1è -Àmbit d’aplicació
El present reglament és d’aplicació als jugadors aficionats de les categories benjamín, aleví,
infantil i cadet que tinguin la llicencia federativa de la FCG i que desenvolupin la seva activitat
en competicions o en activitats dintre de l’àmbit d’actuació de la FCG segons el que disposen
els seus Estatuts i el seu Reglament Disciplinari.
Article 2è- Graduació de les infraccions de la conducta esportiva
Les infraccions de la conducta esportiva es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 3è- Infraccions molt greus
Son infraccions molt greus:
a) Les agressions físiques als jutges, arbitres, jugadors, públic, tècnics directius i la resta
d’autoritats esportives si causen lesions que signifiquin un detriment de la integritat
corporal o de la salut física o mental de la persona agredida.

b) Els comportaments antiesportius que impedeixin la celebració d’una prova o una
competició o que obliguin a suspendre-la temporal o definitivament.

c) Les intimidacions o coaccions realitzades contra jutges àrbitres tècnics, directius i la
resta d’autoritats esportives.

d) La desobediència manifesta de les ordres i instruccions emeses per part de jutges
àrbitres tècnics i directius i la resta d’autoritats esportives.

e) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o competició.
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f) La modificació o alteració fraudulenta realitzada per un jugador/a aficionat dels resultats
anotats en la seva targeta de joc, abans o després de haver estat signada pel seu
marcador/a en el partit o competició i sense el consentiment d’aquest últim així com el
falsejament de la seva firma com a jugador/a i/o de la del marcador/a.

g) La cooperació deliberada d’un jugador per a que un altre realitzi una alteració o
falsejament dels resultats d’una prova o competició.

h) La usurpació de personalitat emprant el nom i la llicència federativa d’un altre jugador/a
per a participar en qualsevol tipus de competició, i/o per a beneficiar-se d’algun dret
amb el consentiment del titular de la llicència; i el permetre que el titular de la llicència
federativa consenti el seu ús a un altre jugador/a per participar en qualsevol tipus de
competició, i/o beneficiar-se d’algun dret.

i) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la capacitat
física de l’esportista i la pràctica d’activitats o la utilització de mètodes antireglamentaris
que puguin modificar o alterar els resultats d’una competició o una prova.

j) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació al seu consum o a
practicar o utilitzar els mètodes a que es a referència en la lletra i) del present article.

k) El trencament de la sanció imposada per una alta greu o molt greu.

l) L’ incompliment de les resolucions ermes dictades pel Tribunal Català de l’Esport.

m) Els actes, manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directa o indirectament,
indueixin o incitin a la violència.
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Article 4è- Infraccions greus
Són infraccions greus:

a) Les agressions a que fa referència en l’article a) si impliquen una gravetat menor
segons el mitjà utilitzat o el resultat produït.

b) Les amenaces, els insults i ofenses a jutges, àrbitres, tècnics i directius, i la resta
d’autoritats esportives o contra el públic assistent i altres jugadors.

c) Les conductes que alteren greument el desenvolupament normal d’un partit una prova
o una competició.

d) L’ incompliment d’ordres convocat ries o instruccions emanades de jutges, àrbitres
tècnics, directius i la resta d’autoritats esportives.

e) Proferir paraules o executar actes atemptatoris contra la integritat o dignitat de
persones adscrites a la organització esportiva de la FCG o contra el públic assistent a
una prova o competició.

f) El trencament de la sanció per infracció lleu.

g) Causar greus danys al camp de golf, material o instal·lacions esportives de forma
voluntària.

h) El falsejament per part d’un/a jugador/a aficionat del resultat obtingut a una prova amb
l’ànim d’obtenir o evitar una modificació del seu handicap i/o la ajuda deliberada de
qualsevol altre/a jugadora per cometre tal falta.

i) L’ incompliment voluntari de les normes de conducta i/o joc que regeixen un programa
de formació esportiva de la FCG; i la incompareixença o l’abandonament injustificat
d’una prova federativa per part d’un jugador/a seleccionat per la FCG que ocasioni
greus perjudicis a un equip, a la FCG o a un ranking general.
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j) Cometre dos faltes lleus en una mateixa prova.

k) En general la conducta contrària a les normes esportives sempre que no estigui
sotmesa en la qualificació d’infracció molt greu.

Article 5è- Infraccions lleus:
Són infraccions lleus:
a) Les observacions formulades a jutges, àrbitres, tècnics i directius i la resta d’autoritats
esportives en l’exercici de les seves uncions de forma que suposen una lleu
incorrecció.

b) La lleu incorrecció amb el públic o altres jugadors o competidors i subordinats.

c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes de jutges
àrbitres, tècnics i directius i la resta d’autoritats esportives en l’exercici de les seves
uncions.

d) L’ incompliment de les normes esportives per negligència o descuit, excepte en el cas
que constitueixi una infracció greu o molt greu.

e) El descuit en la conservació i atenció dels locals socials, de les instal·lacions esportives
i altres mitjans materials.

f) Comportar-se bruscament sense causar danys a les coses o causant danys lleus.

g) Els actes de desconsideració o grollers o qualsevol alta a les regles de cortesia del golf
comeses contra un company competidor contrari marcador jutges-àrbitres tècnics
membres del comitè de competició directius autoritats esportives i públic, amb motiu o
durant el transcurs d’una prova sempre que no siguin de caràcter greu.

h) El fet de provocar per qualsevol mitja, i sense justificació raonable, la interrupció d’un
partit o episodi del joc. L’abandonament del grup o equip de joc sense justificació
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alguna per part d’un/a jugador/a que impedeixi la continuïtat o la finalització del partit o
prova per part d’aquell grup o equip així com la entrada al camp de golf on s’estigui
celebrant una prova sense l’autorització del comitè de la prova o del club, alterant
lleument el desenvolupament de la mateixa.

i) La incompareixença o l’abandonament injustificat d’una prova federativa per part d’un/a
jugador/a que rep ajuda econòmica de la FCG per participar en aquella prova.

j) En general l’incompliment o conducta contrària a les normes esportives, normatives de
comportament,

normatives

de

selecció

d’equips

normatives

reguladores

de

subvencions i reglaments de qualsevol programa d’ensenyament i de tecnificació
esportiva de la FCG per negligència o descuit excusable.
Article 6è- Sancions molt greus
Corresponen a les infraccions molt greus:

a) La suspensió temporal per a competir amb retirada del andicap per un per ode de 6
mesos a 1 any.

b) La pèrdua del partit o desqualificació en la prova o competició.

c) La retirada de la targeta verda o blava atorgada per la FCG por un període de 6 mesos
a 1 any.

d) La retirada de tot tipus de ajuda econòmica que pugui o correspongui rebre de la FCG
en las 3 següents proves o campionats oficials.

e) La suspensió del dret a jugar entre 5 i 6 campionats oficials de la FCG que es cel.lebrin
amb posterioritat a la sanció.

f) La retirada temporal, de 1 a 2 anys, de qualsevol programa de formació de la FCG i/o
la pèrdua del dret a formar part del mateix.
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Article 7è- Sancions greus
Corresponen a les infraccions greus:

a) La suspensió temporal per a competir amb retirada del handicap per un per ode d’un a
sis mesos.

b) La pèrdua del partit o desqualificació en la prova o competició.

c) La retirada de la targeta verda o blava atorgada per la FCG por un període de 3 a 6
mesos.

d) La retirada de tot tipus d’ajuda econòmica que pugui o correspongui rebre de la FCG en
les 2 següents proves o campionats oficials.

e) La suspensió del dret a jugar entre 3 i 4 campionats oficials de la FCG que es cel.lebrin
amb posterioritat a la sanció.

f) La retirada temporal, de 6 mesos a 1 anys, de qualsevol programa de formació de la
FCG.

Article 8è- Sancions lleus
Corresponen a les infraccions lleus:
La suspensió temporal per a competir amb retirada del handicap per un període màxim d’un
mes.
a) La pèrdua del partit o desqualificació en la prova o competició.

b) La retirada de la targeta verda o blava atorgada per la FCG por un període d’ un a 3
mesos.

c) La retirada de tot tipus d’ajuda econòmica que pugui o correspongui rebre de la FCG en
la següent prova o campionat oficial.
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d) La suspensió del dret a jugar entre 1 i 2 campionats oficials de la FCG següents a que
es celebrin amb posterioritat a la sanció.

e) La amonestació privada.

f) La retirada temporal, inferior a 6 mesos, de qualsevol programa de formació de la FCG.
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