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CAMPIONAT DE CATALUNYA 
INTERCLUBS INFANTIL 

2021 

Gaudi Reus Golf Club, 12 i 13 de novembre 
 

Les competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels Reglaments següents: 
1. Reglament  i Regles Locals Generals de Proves de la FCG en (a la web FCG i Tauler avisos prova) 
2. Reglament de la Prova específica 
3. Condicions de la Competició (publicades a la web al revers de les Regles Locals) 

 

 
LLOC I DATES 
Es jugarà el 12 i 13 de novembre de 2022 al Gaudi Reus Golf Club. 
 
PARTICIPANTS 
Podran participar tots els Clubs o Entitats afiliades a la FCGolf o a la Federació de Golf d'Andorra 
(FGA), (aquests últims podran jugar sense dret a premi) i sense perjudici del que estableix la 
disposició addicional segona de la Llei 19/2007 , d'11 de juliol, amb camp homologat i aquells que 
no tenen camp i tinguin un mínim de 150 llicències a 31 de desembre de l'any anterior. 

Per ser integrant d'un equip cal ser: 

• soci o abonat del Club o Entitat de què es tracti, des de l'1 de gener de l'any en què se 
celebri la prova, 

• o estar federat per aquest club / camp, des de l'1 de gener de l'any en 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 ho ha estat per aquest club / camp. 

Tots els Clubs o Entitats tindran dret a inscriure'n un equip representatiu, encara que podran 
inscriure un màxim de 4 equips. 
El màxim d'equips a participar serà de 21. En cas que el nombre d'inscrits sigui més gran a aquesta 
xifra, se seleccionaran d'aquesta manera fins arribar a la xifra de 21 equips inscrits: 

1) L'equip de suma de handicap més baix de cada club/camp federat català. 
2) El segon equip de suma de handicap més baix de cada club/camp. 
3) El tercer equip de suma de handicap més baix de cada club/camp. 
4) El quart equip de suma de handicap més baix de cada club/camp. 

En cas d'empat de suma de handicap, es triarà l'equip amb el jugador de handicap més baix. Si al 
final tothom té el mateix handicap, es decidirà per sorteig.  

Equips formats per 4 jugadors indistints i un capità no jugador. Els jugadors hauran de pertànyer a 
alguna de les categories: Infantil, Aleví o Benjamí. El Capità serà el responsable de l'equip i serà 
l'únic que podrà donar consell als seus jugadors. 

Nota: Per a la formació de parelles del primer dia, es tindrà en compte l'ordre d'inscripció (Parella 
A: jugador 1 i jugador 2, parella B: jugador 3 i jugador 4) 
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Substitucions: Cada equip disposa d'una substitució, des del tancament de la inscripció. El termini 
màxim per al canvi de parelles del Fourball serà 48 hores abans de la primera sortida del primer dia, 
a partir de llavors només es podrà canviar jugador per jugador suplent i hauran de comunicar el 
canvi mitja hora abans de l'inici de la volta. 

Tots els requisits es donaran com certificats pel Club o Entitat en el moment de la inscripció, la 
responsabilitat recau en la Junta Directiva o el President. 

Tots els clubs o entitats tindran dret a inscriure, 4 equips com a màxim. 

Es necessitaran un mínim de 6 equips per a la celebració del campionat. 

La FCGolf podrà disposar d'una invitació per a un equip. 
 
HANDICAPS 
Els hàndicaps de inscripció màxims seran els següents: 

• Masculí:  ……………………… 36,4 

• Femení:  ……………………… 36,4 

 
FÒRMULA DE JOC 
Es jugaran 36 forats en dos dies consecutius a raó de 18 forats cada dia, sota la fórmula Fourball 
Stroke-Play Scratch  el primer dia i Individual Stroke-Play Scratch el segon. 
El handicap de joc estarà limitat a 26,4. 
 
BARRES DE SORTIDA 

• Masculí:  ……………………… Grogues 

• Femení: ……………………… Vermelles 
 
CADDIES 
ÚS DE CADDIES PROHIBIT  
No estan permesos, excepte el Capità i els jugadors del seu equip que hagin acabat la volta. 
(Regla Local Model H-1.1) 
La Regla 10.3 és modificada d'aquesta manera: un jugador no ha de tenir un caddie durant la volta. 
Penalització per Infracció de la Regla Local: 
- El jugador rep la penalització general per cada forat en el qual és ajudat per un caddie. 
- Si la infracció es produeix o contínua entre dos forat, el jugador rep la penalització general en el 
següent forat. 
Tot acompanyant, haurà d'anar pel rough o pels camins, a 50 metres del jugador.  
 
MESURADORS DE DISTÀNCIA 
Està prohibit l’ús de dispositius electrònics mesuradors de distància. 
 
BUGGIES 
No està permès l’ús de buggies als jugadors. En cas de que el Club amfitrió disposi de buggies 
suficients per cada equip, només el capità, si no hi es jugant, el podrà utilitzar. 
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INSCRIPCIONS 
Les inscripcions es realitzaran online a través de la pàgina web de la FCGolf, accedint des 
11Twww.catgolf.com11T. La inscripció l'haurà de realitzar el club/camp, previ registre dels jugadors al web. 
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" del menú vertical de 
la seva login. 

Nota: Per a la formació de parelles del primer dia, es tindrà en compte l'ordre d'inscripció (1 i 2, 3 i 
4) 

El tancament d'inscripcions serà el DIMARTS 8 de NOVEMBRE a les 12:00h. 

A efectes de realitzar el tall del campionat, es tindrà en compte el handicap exacte que figuri a la 
base de dades de la RFEG al tancament de inscripcions. El llistat de admesos es publicarà a la web 
de la FCGolf (www.catgolf.com) el dia següent del tancament de inscripcions. Una vegada publicada 
la llista oficial de admesos, 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. 

És responsabilitat exclusiva del club/camp d'assegurar que les seves inscripcions es processen 
correctament i, un cop publicat la llista de participants, de confirmar si han estat admesos. 
 
DRETS DE INSCRIPCIÓ 

Inscripció per Equip  ……………………….  176€ 

Volta d’entrenament  ……………………….  25€ 
        (màxim una volta per jugador) 
 
HORARIS DE SORTIDA 
El Comitè de la Prova establirà l’ordre i horari de sortida del primer i segon dia. 
 
CLASIFICACIÓ  
La classificació s’establirà comptabilitzant els 2 resultats Fourball del primer dia i els 3 millors 
Individuals del segon dia de cada equip. 

Suspensió d’una volta: Si es suspèn la 1ª jornada valdran les 3 de les 4 targetes Individuals de la 2ª 
jornada. Si se suspèn la 2ª jornada valdran les 2 targetes de la 1ª jornada Fourball. 
 
DESEMPATS 
En cas d'empat entre diversos equips per a qualsevol lloc (o que la tornada Fourball no pogués jugar-
se) es desempatarà per la targeta rebutjada als Individuals. Si persisteix l'empat es tindrà en compte 
la millor targeta de cada equip, si persisteix la segona i així successivament. Si persisteix per sorteig. 

Si només es pogués jugar la jornada Fourball, el desempat es realitzarà comptabilitzant les dues 
targetes. En cas d'empat, guanyarà l'equip amb resultat de targeta més baix, si no, la segona targeta, 
si no, la suma de handicap de joc més alta (scratch) o més baixa (handicap) i finalment per sorteig. 
 
 
 

http://www.catgolf.com/
http://www.catgolf.com/
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PREMIS 
La Federació Catalana de Golf lliurarà una Copa Challenge al club guanyador Scratch, en la qual es 
gravarà el número de l'equip guanyador i quedarà dipositada al club fins a la següent edició. 

Així mateix, es lliuraran premis als jugadors dels equips classificats 1r i 2n Scratch i 1º equip 
handicap. 

El repartiment de premis es realitzarà al Club una vegada finalitzada la competició. 

Els equips de la FGA jugaran sense dret a premi. 
 
COMITÈ DE LA PROVA I COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCGolf 
El Comitè de la Prova decidirà en tot el que afecta l'organització i interpretació del present 
reglament. El Comitè de Competició de la FCGolf queda facultat per a 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, octubre de 2022 
 


