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SUBVENCIONS 2019  
COMITÉ DE COMPETICIÓ 

 
NORMATIVA  

 
El Comitè de Competició (a partir d’ara, CC) de la Federació Catalana de Golf (a partir d’ara, FCG) es 
regirà per la següent normativa per a la selecció dels/de les jugadors per a les subvencions en proves 
puntuables individuals nacionals de 2019. 
 
Amb caràcter general qualsevol jugador seleccionat per rebre una subvenció en proves individuals 
està obligat a complir el reglament de la prova i el reglament intern de comportament previst per la 
FCG si no vol perdre els avantatges i ajudes que rep de la FCG. 
 
El CC té competència en totes les proves oficials tant per equips com individuals en les categories 
sènior, mid-amateur, absoluta, boy, girl, cadet, infantil, aleví y benjamí. 
 
 
SUBVENCIONS EN PROVES NACIONALS 
La FCG, a través del CC, té establerta una sèrie de subvencions per a la participació de jugadors en 
proves nacionals masculines i femenines de les categories senioir, mid-amateur, absolut, sub-18, 
cadet, infantil, aleví i benjamí. Els subvencionats es seleccionaran de forma automàtica en funció de 
la prova i la categoria. El CC es reserva el dret de no repartir totes les subvencions atorgades a les 
diferents proves.  
La FCG subvencionarà amb 100€/dia de torneig. Exemple: prova de 3 dies = 300€. En el cas que en 
una prova hi hagi jornades matchplay i un jugador quedi eliminat, se li pagarà la quantitat pel 
nombre de dies que ha participat. 
 
PROVES MASCULINES I FEMENINES SENIOR 
La relació de proves subvencionables masculines i femenines senior per part de la FCG previstes pel 
CC per la temporada 2019 són les següents: 
 

TAULA 1 
PROVES SENIOR SELECCIÓ AUTOMATICA 

Campionat d’Espanya Individual Senior Masculí 2 
Campionat d’Espanya Individual Senior Femení 2 

 
SELECCIÓ AUTOMATICA PROVES MASCULINES I FEMENINES SENIOR 
Per les proves de la Taula 1 la FCG subvencionarà als jugadors (masculins i femenins) que hagin 
classificat 1er i 2on al Grand Prix Senior 2018.  
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PROVES MASCULINES I FEMENINES MID-AMATEUR 
La relació de proves subvencionables masculines i femenines mid-amateur per part de la FCG 
previstes pel CC per la temporada 2019 són les següents: 
 

TAULA 2 
PROVES MID-AMATEUR SELECCIÓ AUTOMATICA 

Campionat d’Espanya Mid-Amateur Masculí 1 
Campionat d’Espanya Mid-Amateur Femení 1 

 
SELECCIÓ AUTOMATICA PROVES MASCULINES I FEMENINES MID-AMATEUR 
Per les proves de la Taula 2 la FCG subvencionarà únicament al Campió i Campiona de Catalunya 
Mid-Amateur del 2018. 
 
PROVES MASCULINES ABSOLUT 
La relació de proves subvencionables masculines absolut per part de la FCG previstes pel CC per la 
temporada 2019 són les següents: 
 

TAULA 3 
PROVES MASCULINES ABSOLUTES SELECCIÓ AUTOMATICA 

Copa d’Andalusia 2 
Campionat de Barcelona 0 (es juga a Catalunya) 
Copa del Rei  2 
Campionat de Canàries 2 
Campionat de Madrid 2 
Campionat d’Espanya Absolut 4 
Copa Nacional Puerta de Hierro 0 (es juga a Catalunya) 
Copa Balears 2 

 
SELECCIÓ AUTOMÀTICA PROVES MASCULINES 
Per la selecció automàtica de jugadors subvencionats per les proves de la Taula 3 el CC se servirà de 
la classificació de la prova puntuable prèvia (ordre establert en la pagina anterior a la Taula 3). Es 
seleccionarà automàticament els jugadors millor classificats (en funció del numero de subvencions 
automàtiques) que no reben subvenció de la RFEG. En el cas d’un empat en la classificació entre 
jugadors catalans  i aquestes sobrepassin el numero de subvencions automàtiques disponibles, serà 
el CC el qui adjudicarà la subvenció. 
 
En el cas de la Copa d’Andalusia el CC seleccionarà automàticament els jugadors millors classificats 
a la Copa Balears 2018.  
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PROVES MASCULINES SUB-18 
La relació de proves subvencionables masculines sub-18 per part de la FCG previstes pel CC per la 
temporada 2019 són les següents: 
 

TAULA 4 
PROVES MASCULINES SUB-18 SELECCIÓ AUTOMATICA 

Campionat d’Espanya sub-18 4 
Campionat Internacional d’Espanya sub-18 2 

 
SELECCIÓ AUTOMATICA PROVES MASCULINES SUB-18 
Per les proves de la Taula 4 se servirà de la classificació del ranking Gran Prix Boy FCG 2019 en el 
moment d’adjudicar la subvenció.  
 
 
PROVES FEMENINES ABSOLUTES 
La relació de proves subvencionables femenines per part de la FCG previstes pel CC per la temporada 
2019 són les següents: 
 

TABLA 5 
PROVES FEMENINES ABSOLUTES SELECCIÓ AUTOMATICA 

Copa de Andalusia Femení 2 
Copa de la Reina 2 
Campionat de Madrid Femení 2 
Copa Castilla i Leon Femení 2 
Campionat d’Espanya Absolut 4 
Campionat Internacional d’Espanya Strokeplay 2 
Puntuable Desembre Femení 2 

 
SELECCIÓ AUTOMÀTICA PROVES FEMENINES 
Es seleccionarà automàticament a les jugadores catalanes millor classificades a cada torneig (en 
funció del numero de subvencions automàtiques) que no reben subvenció de la RFEG. En el cas d’un 
empat en la classificació entre jugadores catalanes i aquestes sobrepassin el numero de subvencions 
automàtiques disponibles serà el CC el qui adjudicarà la subvenció. 
 
PROVES FEMENINES SUB-18 
La relació de proves subvencionables femenines sub-18 per part de la FCG previstes pel CC per la 
temporada 2019 són les següents: 
 

TAULA 6 
PROVES FEMENINES SUB-18 SELECCIÓ AUTOMATICA 
Campionat d’Espanya sub-18 4 

 
SELECCIÓ AUTOMATICA PROVES FEMENINES SUB-18 
Per les proves de la Taula 6 se servirà de la classificació del ranking Gran Prix Girl FCG 2019 en el 
moment d’adjudicar la subvenció.  
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PROVES CADETS 
La relació de proves subvencionables cadets per part de la FCG previstes pel CC per la temporada 
2019 són les següents: 
 

TAULA 7 
PROVES CADETS SELECCIÓ AUTOMATICA 

Copa de Andalusia Femení 2 noies 
Puntuable Nacional Juvenil 4 (2 nois y 2 noies) 
Puntuable Ranking Nacional Cadet Masculí 2 nois 
Campionat de Madrid Femení 2 noies 
Campionat d’Espanya Sub-18 Masculí 2 nois 
Campionat d’Espanya Sub-18 Femení 2 noies 
Campionat d’Espanya Cadet 4 (2 nois y 2 noies) 
Campionat de Madrid Masculí 2 nois 
Internacional d’Espanya Sub-18 Masculí 2 nois 

 
SELECCIÓ AUTOMATICA PROVES CADETS 
Per les proves de la Taula 7 se servirà de la classificació del ranking Gran Prix Cadet FCG 2019 en el 
moment d’adjudicar la subvenció.  
 
En el cas de la Copa d’Andalusia Femení el CC seleccionarà automàticament a les jugadores cadets 
millor classificades al propi torneig.  
 
 
PROVES INFANTILS 
La relació de proves subvencionables infantils per part de la FCG previstes pel CC per la temporada 
2018 són les següents: 
 

TAULA 8 
PROVES INFANTILS SELECCIÓ AUTOMATICA 

Puntuable Nacional Juvenil 4 (2 nois y 2 noies) 
Campionat d’Espanya Infantil 4 (2 nois y 2 noies) 

 
SELECCIÓ AUTOMATICA PROVES INFANTILS 
Per les proves de la Taula 8 se servirà de la classificació del ranking Gran Prix Infantil FCG 2019 en el 
moment d’adjudicar la subvenció.  
 
 
PROVES ALEVINS 
La relació de proves subvencionables alevins per part de la FCG previstes pel CC per la temporada 
2019 són les següents: 
 

TAULA 9 
PROVES ALEVINS SELECCIÓ AUTOMATICA 

Campionat d’Espanya Alevins 4 (2 nois y 2 noies) 
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SELECCIÓ AUTOMATICA PROVES ALEVINS 
Per les proves de la Taula 7 se servirà de la classificació del ranking Gran Prix Aleví FCG 2019 en el 
moment d’adjudicar la subvenció.  
 
 
PROVES BENJAMINS 
La relació de proves subvencionables benjamins per part de la FCG previstes pel CC per la temporada 
2019 són les següents: 
 

TAULA 10 
PROVES BENJAMINS SELECCIÓ AUTOMATICA 

Campionat d’Espanya Benjamins 4 (2 nois y 2 noies) 
 
SELECCIÓ AUTOMATICA PROVES BENJAMINS 
Per les proves de la Taula 10 se servirà de la classificació del ranking Gran Prix Benjamí FCG 2019 en 
el moment d’adjudicar la subvenció.  
 
 
PARTICIPANTS SELECCIONATS/ADES 
Els recordem, tant a jugadors masculins com a jugadores femenines, que:  
 
 Si algun/a participant seleccionat/ada no hi pot assistir la vacant es seleccionarà a criteri del CC 
 
 Qualsevol participant seleccionat/ada automàticament que tingui una sanció del CC o altres 

estaments federatius, quedarà descartat i serà substituït per un altre participant a criteri del CC 
 

 En cas d’empat entre mes d’un jugador que tingui dret a una subvenció, es dividirà la subvenció 
entre els jugadors empatats. 

 
Totes les persones seleccionades per participar en una prova a títol individual, estaran 
subvencionades parcialment o total segons les característiques de la prova i la reglamentació 
interna del CC. 
 
Qualsevol jugador que tingui la subvenció en proves individuals té l’obligació de participar en la 
prova si no vol perdre tots els avantatges i ajudes que rep de la FCG. Si un/a participant no pot 
assistir a la prova ho haurà de justificar per escrit al CC amb almenys una setmana d’antelació. 
 
CRITERI DEL CAC PER PROVES MASCULINES I FEMENINES 
 
 El fet de ser component de l’equip nacional 
 La bona trajectòria en les classificacions del rànquing nacional 
 La bona trajectòria en les classificacions del ranking català.  
 El nivell de compromís amb la FCG 
 

Barcelona, gener de 2019       Comitè de Competició 


