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45è GRAN PREMI SÈNIORS DE 
CATALUNYA "PENTAGONAL" 

 

REGLAMENTO 
 

1. CAMPS I DATES 
Es jugarà en cinc camps de Catalunya designats cada any a aquest efecte, en les dates fixades 
per la Federació Catalana de Golf (d'ara endavant FCGolf) en la seva circular corresponent. 

 

 

    Gaudí Reus Golf Club  21 a 23 abril 
 
 
 
  Fontanals Golf Club  19 a 21 maig   
 
 
 
  Club de Golf Bonmont  16 a 18 juny 
 
 
 
  Peralada Golf  1 a 3 setembre 
 
 
 
  Club de Golf Costa Brava  27 a 29 octubre 
 

 

2. PARTICIPANTS 
Podran prendre part els jugadors de categoria Sènior, amb llicència federativa en vigor de la Real 
Federación Española de Golf o de la Federació de Golf d’Andorra, i que tinguin el hàndicap exigit 
en aquest Reglament. 

 
3. HANDICAPS 

El handicap per poder inscriure’s serà màxim de 30,4 tant per a dones com per a homes. 
Els hàndicaps per jugar la volta, estaran limitats a 26,4 tant per a dones com per a homes. 
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4. FÓMULA DE JOC 
El Pentagonal és un Torneig handicap. Es jugaran 18 forats Fourball Stableford en cada camp. La 
prova es jugarà per equips de 4 components en els 5 camps que es fixin cada any. Els equips 
podran ser d’HOMES, DONES o MIXTES, indistintament. 

 
5. SUBSTITUCIONS 

Tot equip podrà disposar de fins a un màxim de 3 suplents. Hi són per suplir la manca d'un o       
dos dels titulars com a màxim en cada camp. La identitat dels suplents de cada equip s'haurà de 
comunicar per escrit a l'Organització. 

Tots  els  suplents  hauran  de  ser  jugadors/es  Sènior  que  reuneixin  les  condicions  exigides  als      
participants (Punts 2 i 3).  

Una vegada un jugador hagi estat suplent d’un equip, no podrà ser‐ho de cap altre, però podrà 
repetir amb el mateix. 

NOTA: Els  jugadors  titulars  dels  equips  estan  obligats  a  jugar  un mínim  de  2  camps,  en  cas 
contrari l'equip quedarà desqualificat per les classificacions generals. 

 
6. BARRES DE SORTIDA 

Seran escollides per cada jugador/a, a cada camp, a  l’hora de formalitzar  la  inscripció i no es 
podrà canviar en tot el ”Pentagonal”. 

Els homes  podran  escollir  per  a  cada  camp  al  formulari  d’inscripció,  entre  barres  blanques, 
grogues o blaves aplicant el corresponent Slope. 

Les  dones,  podran  escollir  per  a  cada  camp  al  formulari  d’inscripció,  entre  barres  blaves, 
vermelles o més avançades (si el club en disposés) aplicant el corresponent Slope. 

Les barres de sortida dels possibles jugadors suplents seran les oficials de la prova (grogues i 
vermelles). 

 
7. INCRIPCIONS 

Les  inscripcions  i  el  pagament  s'efectuaran  online  a  través  de  la  pàgina  web  de  la  FCGolf, 
accedint  des  de  www.catgolf.com  abans  de DIMECRES  7  d’ABRIL  de  2021.  La  inscripció  la 
realitzarà un dels quatre titulars de l'equip. Aquests titulars hauran d'estar registrats prèviament 
en la web de la FCGolf. Per a realitzar la inscripció s'accedirà prement el botó "login" i introduint 
els codis d'usuari  i contrasenya. A continuació, se seleccionarà la competició en la secció "on 
inscriure'm". Per a confirmar la inscripció se li sol∙licitarà que aboni l'import mitjançant targeta 
bancària. 

L’import de la inscripció serà de 1.100 € per equip. 

Jugaran el 72 equips amb suma de handicap dels 4 components més baixa. De no superar‐se 
aquest número s’aniran omplint el dies amb un màxim de 24 equips per dia començant des de 
divendres,  després  dijous  i  per  últim  el  dimecres.  En  el  cas  que  algun  dels  dies  quedés 
descompensat, la FCGolf distribuirà els equips al seu criteri 

Cada  equip  designarà  un  capità  que  serà  qui  resolgui  qualsevol  eventualitat  amb  el  Comitè 
Organitzador o Comitè de la Prova, al mateix temps serà el responsable del contacte i de les 
comunicacions amb la FCGolf. 
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Es consideraran jugadors titulars els que figuren al formulari d’inscripció. El capità decidirà la 
formació de les parelles, per cada camp, que haurà de comunicar a l’organització  la retirada de 
targetes del camp on es jugui. La formació d’aquestes parelles podrà variar d’un camp a un altre. 

Es podrà donar nom als equips per identificar‐los (màxim 15 caràcters). 

8. HORARIS DE SORTIDA 
Per a la primera jornada, les sortides es donaran per ordre invers a la suma de hàndicaps dels 
titular de l’equip. Per a la 2ª, 3ª i 4ª jornades, es mantindrà el dia de joc establert a la primera 
jornada i les sortides es realitzaran segons classificació inversa d’equips de la jornada anterior. 

A l’última jornada, les sortides es donaran per ordre invers a la classificació general handicap per 
equips, podent canviar el dia de joc. 

No s'acceptaran peticions de canvis d'horaris ni de dies. El Comitè de la Prova queda facultat en 
casos molt especials per alterar l'ordre de les sortides. 

Les sortides seran de 4 jugadors, dos de cada equip. 

 
9. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL JOC, D’UN DIA O ANUL∙LACIÓ D’UN CAMP   

Quan les circumstàncies (en general d'ordre climàtic) així ho aconsellin, es procedirà a suspendre 
temporalment el joc segons les Regles de Golf. Quan sigui procedent, es reprendrà així mateix 
d'acord amb les regles.  

En cas que el Comitè de  la Prova decideixi cancel∙lar un dia de  la volta, es buscarà una data 
similar al dia jugat, sempre depenent de la disponibilitat del club amfitrió. 

El Comitè de la Prova podrà declarar nul∙la una volta quan la impossibilitat de completar la prova 
per part de tots els equips així ho aconselli, quedant llavors el Torneig reduït en el nombre de 
voltes. 

 
10. RESULTATS DE LA COMPETICIÓ – COMPETICIÓ TANCADA 

Els resultats publicats a la pissarra o Online, tenen caràcter oficiós, sent els resultats definitius 
els que es publiquen al taulell oficial d’anuncis o al web de la FCGolf, que tindran caràcter oficial 
de tancament de la prova. Procediments del Comitè 5A (7) 
 

11. RECLAMACIONS 
Només s'admetran reclamacions dins de les 24 hores següents d'haver‐se jugat en cada camp. 
Es podran anticipar telefònicament a la FCGolf, però hauran de ser confirmades per escrit abans 
de 5 dies, per poder donar‐los tramitació oficial. 

 
12. CLASSIFICACIONS 

Equips per camp 
La classificació per equips a cada camp es realitzarà sumant els dos resultats Fourball Stableford 
de les dues parelles de l’equip. 
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Equips Final 

a. General 
Es farà sumant el resultat handicap de l'equip en cada un dels cinc camps jugats. 

b. Supersènior 
Es farà sumant el resultat handicap de l'equip en cada un dels cinc camps jugats i que tots 
els components  (inclosos possibles suplents) compleixin   60 anys, o més,  l'any en què se 
celebri la prova. 

c. Femení 
Es farà sumant el resultat handicap de l’equip femení en cada un dels cinc camps jugats. 

d. Mixta 
Es farà sumant el resultat handicap de l’equip en cada un dels cinc camps jugats. 

NOTA: El no complir els suplents amb els punts b. i/o c., invalida que l'equip participi en la 
classificació especifica. 

 
13. DESEMPATS 

Equips Camps 
En cas d'empat en els resultats de camp el desempat s'efectuarà tenint en compte el següent: 

1. El millor resultat d’una de les dues parelles. 

2. Si persisteix l'empat es proclamarà guanyador l'equip amb la suma de handicaps de joc 
més baixa dels seus 4 jugadors. 

3. Per sorteig. 

Equips General 
En cas d'empat en els equips, Super sènior, Femení i Mixt, tant en el primer lloc com en tots els 
altres, es tindrà en compte el resultat obtingut per l’equip en l’últim camp jugat. De continuar, 
es  tindrà en compte el resultat del 4t, 3r, 2n i 1r camp, sempre en referència a l'últim camp 
jugat. 

NOTA: Si juga un sol jugador es considera parella. 

 
14. PREMIS 

Final  Equips 
a. General 

Premi per als 4 components dels equips classificats en 1r, 2n, 3r lloc.  
L’equip Campió del Pentagonal tindrà la inscripció gratuïta per l’any següent sempre que 
mantingui 3 dels 4 titulars. 

b. Mixtes 
Premi per als 4 components del 1er classificat. 

c. Femenins 
Premi per als 4 components del 1er equip classificat. 

d. Supersènior 
Premi per als 4 components del 1er equip classificat. 
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NOTA: Els premis d’equips no seran acumulables prevalent aquest ordre. 

 
Camps 
Premi per als 4 components del millor equip  de cada camp.  
Seran acumulables els premis obtinguts a cada camp amb els  finals generals. 

Especials 
La FCGolf podrà donar més premis al seu criteri. 
Aquests premis són acumulables 

 
15. COMITÈ DE LA PROVA I COMITÈ ORGANITZADOR 

El Comitè Organitzador serà el responsable d’organitzar, dirigir y decidir sobre la competició en 
general. 

Estarà format per: 

 Sr. Ramón Nogue Audinis (President) 

 Sr. Alejandro Andreu Torrado (Vocal) 

 Sra. Soledad Desvalls Leonori (Vocal) 

 Sr. Carlos Corbera Munné (Vocal) 

 Sr. Juan Romeu Rodríguez‐Páramo (Vocal) 

 Sr. Daniel Rocamora Gallardo (Secretari. Director de la Prova) 

El Comitè Organitzador de la prova decidirà en tot el que afecti l'organització i la interpretació 
del present reglament. Igualment, queda facultat per a variar les condicions del reglament, si 
existeixen causes que així ho aconsellin, sempre amb la fi el bon desenvolupament de la prova.  

El Comitè de la Prova, estarà format per: 

 Director de la Prova o persona designada. 

 Vocal variable en cada Camp: el President del Comitè de Competició del Club amfitrió o 
persona designada. 

 Àrbitre Principal. 

El  Comitè  de  la  Prova  decidirà  sobre  aspectes  esportius  que  es  puguin  presentar  durant  el 
Torneig. Cada membre del Comitè tindrà un vot i prendrà les seves decisions per majoria. Les 
votacions seran a mà alçada, excepte si per majoria es decidís d'una altra forma. Si el Comitè no 
arribés a prendre una decisió sobre un tema de Regles de Golf, aquest sotmetrà el cas al Comitè 
d'Àrbitres de la FCGolf. 

L'informe i la decisió seran vinculants i d'obligada aplicació. 
 
 

Federació Catalana de Golf, març 2021 


