CIRCULAR Nº 61/2021

CAMPIONAT DE CATALUNYA DOBLES
2022
Peralada Golf Club, 22 i 23 de gener de 2022

REGLAMENT
Les competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels Reglaments següents:
1. Reglament i Regles Locals Generals de Proves de la FCGolf prevalent les RL implementades arrel del Covid‐19 (web
FCGolf i Tauler avisos prova)
2. Reglament de la Prova específica (publicat junt amb la inscripció)
3. Condicions de la Competició (publicades al full d'inscripció i en el revers de les Regles Locals)

LLOC I DATES
Es jugarà el 22 i 23 de gener de 2022 al Peralada Golf Club
PARTICIPANTS
Podrà participar qualsevol jugador/a amb llicència en vigor de la RFEG afiliat/da a la FCGolf o de la
Federació de Golf d’Andorra (FGA) (aquests últims jugaran sense dret a premi) i sense prejudici del
que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei 19/2007, d'11 de Juliol.
S’acceptaran les 40 parelles masculines i les 12 parelles femenines, de suma de handicap més baixa.
En cas que un dels dos grups (masculí o femení) no es completi, es podran afegir els jugadors
excedents a l'altre.
Si a una categoria no hi ha un mínim de 6 inscrits, se suprimirà com a tal.
HÀNDICAPS
Els hàndicaps d’inscripció màxims seran els següents:


Masculí:

………………………

20,4



Femení:

………………………

20,4

FÓRMULA DE JOC
Es jugaran 36 forats en dos dies consecutius a raó de 18 diaris, sota la fórmula Fourball Stroke Play
Scratch el primer dia i, Foursome Stroke Play Scratch el segon.
BARRES DE SORTIDA


Masculina:

………………………

Blanques



Femenina:

………………………

Blaves
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INSCRIPCIONS
Les inscripcions i el pagament es realitzaran online a través de la pàgina web de la FCGolf, accedint
des de www.catgolf.com. La inscripció haurà de fer‐la el propi jugador, previ registre a la web per a
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, seleccionarà la
competició en la secció “on inscriure’m” del menú vertical del seu login. Per a confirmar la inscripció
se sol∙licitarà que aboni l'import mitjançant targeta bancària.
El tancament de inscripcions serà el DIMARTS 18 de GENER de 2022 a les 12:00 hores
A efectes de realitzar el tall del campionat, es tindrà en compte el handicap que figuri a la base de
dades de la RFEG al tancament de les inscripcions. El llistat de parelles admeses es publicarà al web
de la FCGolf (www.catgolf.com) al dia següent del tancament d’inscripcions. Una vegada publicada
la llista oficial de parelles admeses, s’establirà un període de reclamació de 24 hores per solucionar
els possibles errors. Passat aquest període, no s’atendrà cap reclamació i les llistes es consideraran
definitivament tancades.
Es responsabilitat exclusiva dels jugadors assegurar‐se que les seves inscripcions es processen
correctament i, una vegada publicat la llista de participants, de confirmar si han sigut admesos.
DRETS D’INSCRIPCIÓ
Majors, Mid‐Amateurs, Seniors

…………………………

66€

Sub‐18

…………………………

44€

Volta d’entrenament

…………………………

Gratuïta, divendres 21 de gener
(màxim una volta per jugador)

INCIDÈNCIES EN INSCRIPCIONS
 Inscripcions Anul∙lades: Tota parella haurà de fer efectiva la seva baixa, per escrit, abans de la
publicació de l'horari de sortides. En el cas d’anul∙lar la inscripció després de la publicació del
horari de sortides, s’haurà de presentar justificació per escrit.


No Presentats: Tota parella haurà de notificar al Comitè de la Prova, per escrit, la justificació per
la seva no presentació. El Comitè podrà sancionar amb el pagament de la inscripció i amb la no
participació a la pròxima edició de la proba. La parella que no presenti justificació, serà
sancionada amb el pagament de la inscripció i amb la no participació a la pròxima edició de la
prova.
Nota: en proves de 2 o més dies la parella que no es presenti a jugar la 2a o posteriors voltes i
no ho justifiqui no serà acceptada la inscripció en la següent edició de la prova.



Retirats: Totes les parelles que es retirin hauran de notificar al Comitè de la Prova els motius de
la seva retirada, de no comunicar‐lo, no s'acceptarà la inscripció dels jugadors en la següent
edició de la prova.



Devolucions quota d'inscripció: Només es tornaran les quotes d’inscripció en el cas de que no es
pugui celebrar la meitat de la competició programada (Exemple: prova a 36 forats no es pugin
completar 18).
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HORARI DE SORTIDA
El Comitè de la Prova establirà l’ordre i horari de sortida del primer i segon dia.
CLASSIFICACIONS
S'establiran segons la suma de les dues voltes jugades, essent la parella guanyadora la que obtingui
la suma més baixa.
DESEMPATS
En cas d’empat en el lloc de Campions/nes, es resoldrà jugant sota la modalitat Foursome les
parelles empatades, forat a forat, fins desfer l’empat. En cas d’empat pel lloc de Sub Campions/nes
i següents, es tindran en compte els 18, 27, 30, 33, 34 i 35 últims forats del camp.
PREMIS
Per les parelles Campiones i Subcampiones masculines i femenines.
El repartiment de premis es realitzarà al club una vegada finalitzada la competició.
Els federats per la FGA jugaran sense opció a premi.
COMITÉ DE LA PROVA I COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCGolf
El Comitè de la Prova decidirà en tot el que afecta a l’organització i interpretació del present
reglament. El Comitè de Competició de la FCGolf 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 de 2021
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