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48è INTERCLUBS FEMENÍ DE CATALUNYA 

LIGUILLA 2022 
 

Calendari de Camps  

 

       CLUB     DATES 

Emporda Golf Club                        20 de gener 

 

Club de Golf Terramar  16 de febrer 

  

        Real Club de Golf El Prat                     9 de març   

  

Club de Golf Barcelona  6 d’abril   

 

Real Club Golf de Cerdaña                      5 de maig 

 

Raimat Golf Club                        8 de juny   

 

 

 

INSCRIPCIÓ: 

Les inscripcions es realitzaran online a través de la pàgina web de l'FCGolf, accedint des 
www.catgolf.com. La inscripció l'haurà de fer el propi club/camp, previ registre a la web per poder 
obtenir els codis personals d'usuari i contrasenya. Si ja està registrat, accedirà prement el botó "login", 
introduint igualment els codis d'usuari i contrasenya. A continuació, seleccionar la competició a la 
secció "on inscriure" de menú vertical del seu login. 

El fet de formalitzar i abonar la inscripció significa la total acceptació de el Reglament i el compromís 
de participar en les sis voltes del Torneig. 

L'import de la inscripció serà de 1.968,-  € per Club o Entitat a pagar abans del dia 7 de GENER de 

2022. S'ha d'emplenar la inscripció "on line" al web de la FCGolf abans del dia 7 de GENER de 2022 a 
les 12: 00 hores. 
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INTERCLUBS FEMENÍ DE CATALUNYA 
REGLAMENT 

Les competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels Reglaments següents: 

1. Reglament General de Proves de la FCG (en web FCG) 
2. Reglament de la Prova específica (publicat juntament amb la inscripció) 
3. Condicions de la Competició (publicades en el full d'inscripció i en el revers de les Regles 

Locals) 
4. Protocol de competició COVID19 (si n’hi ha) 

 
1. PARTICIPANTS 
Podran participar tots els Clubs o Entitats afiliats a la RFEG de Catalunya amb camp homologat d’ un 
mínim  de 9 forats i excepcionalment, també aquells que no tenen camp i tinguin un mínim de 150 
federats al 31 de desembre de l’any anterior. 
Per ser integrant d’un equip cal ser: 

• Sòcia o abonada del Club o Entitat de què es tracti, des de l’1 de gener de l’any en què se 
celebri la prova. 

• Estar federat per aquest camp, des de l’1 de gener de l’any què se celebri la prova. En cas de 
no estar federat pel club/camp des de l’1 de gener, podrà representar el club/camp si la seva 
primera i única llicència ha estat per aquest club/camp. 

Cada Club o Entitat presentarà en cada camp un equip de 8 jugadores (podent ser diferents d’un camp 
a l’altre, sense límit de jugadores) que estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa en 
vigor. 

Les jugadores han de tenir  25 anys o més en la data en què s’iniciï el Torneig. El Hàndicap serà 26,4 en 
el moment de començar a jugar-se o al llarg de tota la prova.  

La jugadora que hagi jugat per un Club o Entitat determinat en un camp, no podrà jugar per un altre 
del que sigui també sòcia, abonada o federada durant el Torneig.  

El màxim d’equips  participants serà de 13. 

Suplents per camp: Una vegada inscrit l’equip en un camp només es permetrà disposar de dues 
suplents i aquestes només podran canviar jugadora per jugadora fins a mitja hora abans de la seva 
sortida. 

2. FÓRMULA I MODALITAT 
Es jugaran 6 voltes, 3 en la modalitat Fourball Matx-Play hàndicap i 3 en modalitat Greensome Match-
Play hàndicap, alternant-se les mateixes. 

Les participants jugaran amb hàndicap limitat a 18,4. L'assignació dels punts de hàndicap es farà 
d'acord amb l'Índex de Punts Hàndicap: 

Fourball: Totes les jugadores jugaran amb el 95% del handicap mundial. La jugadora amb el hàndicap 
més baix jugarà com a scratch, i les altres tres jugadores rebran el 100% de la diferència entre el seus 
hàndicaps de camp. 
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Greensome : "De la parella, la companya que té el handicap de camp (abans handicap de 
joc) més baix rep el 60% del seu handicap i la seva companya el 40% del seu. El handicap de camp del 
bàndol sortirà de la suma de aquests dos hàndicaps. El bàndol amb la suma més alta rep el 100% de la 
diferència entre les dues sumes ". 

Jugaran els 13 equips entre si, en 6 jornades, on un equip jugarà contra quatre a cada jornada. 

En cas de no arribar a aquest nombre d'equips, la FCG podrà acordar una altra fórmula de joc. 

El nombre de posició (n. equip) se sortejarà entre els Clubs participants. La classificació es realitzarà 
per punts distribuïts de la manera següent: 

     18 forats      9 primers forats       9 segons forats 
 - Partit perdut    0 punts             0    punts            0    punts 
 - Partit empatat   1 punt             0.5 punt            0,5 punt 
 - Partit guanyat   3 punts             1    punt            1    punt 

L’equip guanyador serà el que obtingui major nombre de punts després de les 6 voltes. 
 
3. INSCRIPCIONS 
El cost de la inscripció serà el que disposi la FCG i se li abonarà en el moment de formalitzar-la, via “on 
line” des de la pagina web de la FCGolf (www.catgolf.com), i no més tard del dia establert per aquesta. 
El fet de formalitzar i abonar la inscripció, significa la total acceptació del present Reglament i el 
compromís de participar a les sis voltes del Torneig. 
 

4. CAPITANES I CONSELLERES 
4.1  Cada club o entitat nomenarà una capitana que podrà ser una jugadora de la competició.   

Regla 24.3 

4.2 Cada Club o entitat pot nomenar una consellera a qui les jugadores de l’equip poden 
demanar consell i de la que poden rebre consell durant la volta, tal com estableix la Regla 
10.2b( 2). La consellera ha de ser identificada abans que qualsevol jugadora comenci la 
volta. La consellera pot ser capitana de l’equip i com aquesta també por ser una jugadora 
de la competició Regla 24.4a 

 Si la consellera és una jugadora de l’equip, no pot exercir com a tal mentre està jugant la 
volta de la competició, Regla 24.4b 

Penalització per infringir la regla 24.2: Penalització general (pèrdua de forat). 

4.3 Ni les capitanes ni les conselleres podran transportar en el seu buggie o moto a les jugadores 
(ni el seu equip) que hagin començat la volta caminant. Regla Local Model G-6. 

 Penalització per infracció del la RL: Penalització general (pèrdua de forat) per cada forat on hi 
hagi hagut infracció i si aquesta es produeix entre dos forats, s’aplica al següent forat. 

NOTA: Una vegada acabada la volta una jugadora pot fer de caddie d’una companya d’equip. 

5.    DESIGNACIÓ DE JUGADORES 
Les Capitanes de cada equip hauran de designar les parelles de manera que la relació escrita d'aquestes 
arribi a la Federació Catalana de Golf (FCG), tal com s'indiqui en l'e-mail enviat amb antelació.  
S'enviaran a la FCG les parelles, segons ordre de sortida i numerades de l ‘1 al 4. 
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L'equip que no presenti la inscripció en el termini establert pel comitè rebrà una amonestació la primera 
vegada. Si reincideix, se sancionarà amb la pèrdua d’1 punt en el resultat final de la jornada. 

- El termini per a percebre aquesta amonestació anirà des del minut després del termini que estableixi 
el comitè, per inscriure els Components de l'equip, fins 24 hores abans de l'inici de la jornada.          

- Si durant aquest termini tampoc es rep aquesta inscripció, la penalització serà la desqualificació de 
l'equip per la jornada. 

6.    HORARIS DE SORTIDES 
6.1 Els horaris de sortides es realitzaran per dos tees als 5 primers camps i "a tret" a  l’últim 

camp. 

6.2 Els horaris de sortida seran com indica el quadre establert. El nombre de posició i el 
nombre de columna de joc se sortejarà entre els Clubs el dia de l'adjudicació dels camps. 

6.3 No s’acceptaran peticions de canvis d’horari,  ni de dia. El comitè de la Prova tindrà 

la   facultat ,en casos molt especials, d’alterar l’ordre de sortida. 

L'ordre de sortida  establert només podrà ser alterat per causa jutjada acceptable per la majoria dels 
membres del Comitè de la prova, donant personalment avís a la Presidenta del Comitè Lúdic/Social de 
la FCG i a les Delegades dels clubs afectats.   

7. PROMOCIONS 
Per a l'any següent, la promoció d'ascens i descens es realitzarà de la manera següent: 

L’ últim equip classificat de la Lligueta haurà de promocionar la seva permanència enfrontant-se als 
equips que vulguin accedir-hi. 

La competició es realitzarà al camp del equip últim classificat de la edició anterior, jugant-se sota la 
modalitat stroke-play hàndicap individual, amb handicap limitat a 18,4 de joc, per equips de 8 
jugadores. Es classificarà per jugar la lligueta l’equip que obtingui millor classificació sumant les 6 
millors targetes. Desempats: 1) segons la millor targeta rebutjada, 2) la següent targeta rebutjada, 3) 
per suma de handicaps de les jugadores més baix. 4) Sorteig.  

8. DESEMPATS 
Per a la classificació parcial i final: 

a) Si dos o més equips empaten a punts, es desempatarà per up's.   

b) Si persisteix l'empat, es desempatarà per la suma més baixa dels hàndicaps de les vuit 
jugadores de cada equip, en l'últim camp. 

c) Per sorteig. 

9. PREMIS 
EL Club guanyador rebrà la copa del Torneig com a dipositari per un any, i s’hi inscriurà el seu nom. Les 
components de l'Equip rebran el premi previst a tal efecte. Hi haurà també un premi per als Clubs 
classificats en segon i tercer lloc. 

Qualsevol iniciativa per a altres premis donats per mediació de qualsevol Club o patrocinador, serà 
decidida per la FCG. Aquests premis no seran acumulables.  

S'atorgaran premis a un màxim de 14 integrants per equip. 
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10. RETIRADA O NO COMPAREIXENÇA DE CLUBS O DE PARELLES D’EQUIPS 
Cap Club podrà retirar-se o no presentar-se a una prova o a la Competició sense haver  comunicat 
abans per escrit al Comitè Organitzador la seva intenció de fer-ho, amb una exposició clara de les raons 
que ho justifiquin. Aquest escrit haurà d'estar en poder del Comitè Organitzador almenys 7 dies hàbils 
abans de la data prevista per al joc del següent camp. 

El Comitè Organitzador es reunirà llavors i  amb caràcter urgent per estudiar el cas, i decidir sobre la 
petició del Club a qui es donarà una resposta escrita en almenys 4 dies hàbils d'antelació a la celebració 
de la següent prova. 

Només es podrà acceptar la reducció del termini de sol·licitud de baixa per raó d'evident i clara força 
major. En aquest cas, donada la dificultat de reunir immediatament al ple del Comitè Organitzador, es 
decidiria amb caràcter d'emergència la situació plantejada en reunió a celebrar immediatament entre 
el Vicepresident de la FCG, la Presidenta del Comitè Lúdic/Social i el Gerent Esportiu de la FCG. La seva 
decisió s'enviarà per escrit al Club. 

Tot aquell Club que infringint aquesta normativa i fent cas omís de la resolució de la FCG sobre la seva 
petició decidís abandonar el Torneig, sense autorització del Comitè Organitzador, serà sancionat amb 
la inhabilitació per jugar l’Interclubs Femení de l'any següent. 

En cas que no es presenti una/diverses parella/es d'un equip, l'altra/es parella/es guanyarà/n per W.O. 
i obtindrà/n 4 punts sense up's. 

11. COMITÈ ORGANITZADOR I COMITÈ DE LA PROVA 
El Comitè Organitzador serà l'encarregat d'organitzar, dirigir i decidir sobre la competició en general. 
Aquest estarà format per: 

• Sra. Soledad Desvalls (Presidenta del Comitè Lúdic/Social) 

• Sr. Juan Romeu (Director General ) 

• Sr. Salvador Bernades (FCG) 

El Comitè de la Prova  estarà format per: 

• President Comitè de Competició del Club amfitrió o persona designada. 

• Àrbitre Principal de la Prova o persona designada. 

• Sr. Salvador Bernades (Director Prova) o persona designada. 

El Comitè de la Prova decidirà sobre aspectes esportius que sorgeixin en cada volta. 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 manera. Si el Comitè no arribés a prendre una decisió sobre un 
tema de Regles de Golf, se sotmetrà el cas al Comitè d'Àrbitres de la FCG. 
L’informe i la decisió seran vinculants i d'obligada aplicació. 

12. ELECCIÓ DE CAMPS I DATES 
L'adjudicació de camps es realitzarà segons criteri ja marcat per la FCG per als seus Circuits. Les dates 
les marcarà la FCG. 

13. ELEMENTS MOTORITZATS 
Es repartiran equitativament els Buggies/Motos i carrets elèctrics del Club entre els equips. En cas de 
vehicles privats, la utilització d’aquests no alterarà el nombre de vehicles que poden ser utilitzats per 
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equip. Si no se’n disposés dels suficients per aquest repartiment, cap dels Clubs participants en podrà 
disposar. 

S'accepta que jugadores amb carnet de minusvàlua puguin accedir a un vehicle motoritzat, prèvia 
presentació de la documentació a la FCG. abans del tancament de la inscripció de les jugadores (el 
Comitè Organitzador podrà revocar aquesta acceptació en cas de manipulacions o altres aspectes). 
La FCG farà una reserva prèvia d’aquests  Buggies/Motos i carrets elèctrics al Club fins a una data 
específica. Les delegades o capitanes  tindran fins a aquesta data per confirmar la reserva directament 
amb el club. Passada aquesta, el club amfitrió podrà llogar els carrets elèctrics i els buggies o motos, a 
qualsevol  club participant que ho sol·liciti. 

14. SUSPENSIÓ DEL  JOC PER CAUSES JUSTIFICADES 
El Comitè de la Prova de cada Camp serà el responsable d'establir la suspensió o no de la volta i la seva 
represa o no de la mateixa. 

El Comitè Organitzador buscarà una nova data  en cas d’haver d’ anul·lar la volta i tornar a jugar-la.  Si 
no fos possible, es declararà nul·la i aquesta  volta no comptaria en el còmput general. 

15. DISPOSICIÓ FINAL 
El comitè organitzador de la prova decidirà en tot el que afecta a l’organització i interpretació del 
present reglament. Igualment queda facultat per variar les condicions del reglament, si existissin 
causes que així ho aconsellin, sempre amb la finalitat del bon desenvolupament de la prova 

 

Federació Catalana de Golf, desembre 2021 


