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GRAND PRIX ALEVÍ 
2019 

 
REGLAMENT 

 
1. DATA  
Es jugarà cada any entre els mesos de gener i desembre  
 
2. PARTICIPANTS 
Jugadors que estiguin en possessió de la corresponent llicència en vigor de la RFEG, afiliats a la 
FCGolf. Obert a tots els jugadors/es de la categoria aleví l'any que se celebri el Grand Prix. 
 
3. PROVES I CONDICIONS 
El rànquing constarà de 11 proves puntuables.  
 

PROVES DEL RÀNQUING GRAND PRIX ALEVÍ MASCULÍ I FEMENÍ 2019 Targetes 
Verdes Volta Proves Dates Camp 

1 Puntuable Aleví 10 febrer Golf d'Aro SI 
2 Torremirona Cup 16 i 17 febrer Torremirona SI 
3 Puntuable Zonal I RFEG 9 i 10 març Lumine Hills SI 
4 Junior Baby Cup 31 març La Roca SI 
5 Puntuable Zonal II RFEG 6 i 7 abril Vallromanes SI 
6 Puntuable Infantil/Aleví/Benjamí 15 abril El Prat/Lumine SI 
7 Junior Baby Cup 28 abril Empordà SI 
8 Junior Baby Cup 19 maig Lumine SI 
9 Cpnat. de Catalunya Aleví 25 i 26 maig Barcelona SI 

10 Circuito Miguel Ángel Jiménez 1 juny Raimat SI 
11 Cpnat. de Espanya Aleví 26 al 28 juny Lumine NO 
12 Cpnat. de Catalunya Matchplay Aleví 14 i 15 setembre Costa Daurada SI 

 
4. INSCRIPCIONS 
Tots els jugadors inscrits abonaran l’import de la inscripció que estableixi el reglament de cada 
prova. 

Els jugadors/es que posseeixin les targetes verdes de la FCGolf quedaran exempts de pagar drets 
d’inscripció en les proves indicades al punt 3. La FCGolf abonarà els drets d’inscripció al club prèvia 
presentació de factura.  

El límit d’inscrits quedarà establert pel reglament de cada prova.  

 
5. BARRES DE SORTIDA 
Es jugarà des de les barres establertes en el reglament de cada prova.  
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6. PUNTUACIONS 

6.1 Es requereix un mínim de 6 jugadors/es, que reuneixin les condicions del punt 2 perquè 
el rànquing sigui oficial. 

6.2 Es comptabilitzaran per al còmput total de punts les 8 millors puntuacions de cada 
jugador. Fins que no s’hagin jugat totes les proves, els rànquings es computaran tenint 
en compte el 70% de les proves jugades (arrodonit). 

6.3 El sistema de puntuació serà el  següent: 

(VC = Valoració de Camp arrodonit)  

Per igualar el V.C. d’un camp un jugador rebrà els següents punts dels quals es restaran 
o sumaran un punt per cada cop per sobre o per sota de l’ esmentat V.C. 

 

CAMPIONAT VOLTES PUNTS COEFICIENT 
Campionat Espanya 3 120 2 

Campionat Catalunya 2 80 2 

Campionat Catalunya MP N/A N/A 1 

Prova Club 2 80 1 

Prova Club 1 40 1 

 

Pel Campionat de Catalunya Matx Play es donaran els següents punts. 

                                

CLASSIFICACIO PUNTS 
1º 60 

2º 40 

3º - 4º 25 

5º - 8º 15 

 

El total de punts per torneig es calcularà multiplicant els punts aconseguits en aquest 
torneig pel coeficient. 

Si a alguna de les proves es suprimís una o més voltes s’atorgaran els punts 
corresponents, tal com s’indica.  

6.4 A un jugador que ha estat desqualificat o s’ha retirat d’una competició, no se li 
comptabilitzarà cap punt en aquesta competició. 

6.5 Serà declarat guanyador del Grand Prix aquell jugador/a que obtingui major nombre de 
punts al final del GP, segons està estipulat al punt 6.2 
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7. PREMIS 

7.1 Medalles 

• Daurada: 1r  Classificat masculí i femení. 

• Platejada: 2n Classificat masculí i femení. 

• Bronzejada: 3r Classificat masculí i femení. 

  

7.2 Targeta verda 
S’entregarà una targeta verda, que donarà dret a jugar sense pagar als Clubs o Entitats 
afiliades a la FCG i quedaran exempts de pagar drets d’inscripció a les proves del 
calendari del Grand Prix i els campionats de Catalunya de l’any següent: 

• Als Campions de Catalunya masculí i femení. 

• 1rs.  Classificats finals GP masculí i femení. 

2ns. Classificats finals GP masculí i femení 

3rs.  Classificats finals GP masculí i femení 

• Als jugadors que destaquin en proves nacionals, segons criteri de la FCGolf. 

7.3 La FCGolf es reserva el dret de lliurar més premis.  

 

8. DESEMPATS 
En cas d’empat a cada prova, els jugadors desempataran segons el reglament de la prova.  

En cas d’empat als tres primers llocs del rànquing, l’ordre de classificació s’establirà segons la millor 
puntuació descartada. Si persistís l’empat, segons la següent puntuació i així successivament. 

En cas que persisteixi l’empat, es calcularan  les 7 millors puntuacions  i així successivament fins que 
sols quedi la millor puntuació. Si persisteix l’empat els jugadors hauran de jugar un Play-off en 
modalitat Matx Play Scratch. La resta de jugadors es classificaran ex aequo. 

 

9. ASPECTES NO CONTEMPLATS PER AQUEST REGLAMENT  
La Federació Catalana de Golf mitjançant el seu Comitè de Competició es reserva el dret 
d’interpretar el present Reglament, sempre que es presenti un cas no contemplat en ell. 

 

     Federació Catalana de Golf, gener 2019 

 
 
 
 
 
 


