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25è TRIANGULAR BENJAMÍ/ALEVÍ 1er ANY 
DE CATALUNYA 2019 

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

1. Reglament General de Proves de la FCG (en web FCG i Tauler avisos prova) 
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) 

 
LLOC I DATES 
  dissabte 7 setembre 2019   El Vallès Golf 
  dissabte 5 d'octubre de 2019  Can Cuyàs Golf 
  dissabte 26 d'octubre de 2019  Golf Taradell 
 
INSCRIPCIONS 
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" del menú vertical de la seu login. 
 
El tancament d'inscripcions serà a les 12:00 del dilluns 2 de setembre de 2019. A l'efecte de 
realitzar el tall del campionat, es tindrà en compte el handicap exacte que figuri a la base de dades 
de la RFEG a les 12:00 del dilluns 2 de setembre de 2019. El llistat d'admesos es publicarà al web de 
la FCGolf (www.catgolf.com) al dia següent del tancament d'inscripcions. Un cop publicada la llista 
oficial d'admesos, s'establirà un període de reclamació de 24 hores per a resoldre els possibles 
errors. Passat aquest període, no s'atendrà cap reclamació i les llistes es consideraran 
definitivament tancades. 
 
És responsabilitat exclusiva dels clubs 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 
S'abonaran a la FCGolf abans del començament de la prova. 
 
Inscripció  ............................. 120 € per parella/equip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catgolf.com/
http://www.catgolf.com/
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REGLAMENT 
 
PARTICIPANTS 
Podran participar aquells jugadors, BENJAMINS i/o ALEVINS DE PRIMER ANY (complir 11 anys el 
2019), en possessió de la corresponent llicència federativa de la RFEG o de la Federació de Golf 
d'Andorra (FGA), en vigor. Per ser integrant d'una parella/equip ha de: 

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

• O estar federat per aquest 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 al Club/Camp 
si la seva primera i única llicència ha estat per aquest Club/Camp. 

Tots els requisits hauran de ser certificats pel Club o Entitat en el moment de la inscripció, sent 
responsable la Junta Directiva o el President del compliment d'aquests requisits. 
Els jugadors titulars hauran de jugar un mínim d'1 camp, en cas contrari, l'equip estarà desqualificat. 
 
PARELLES/EQUIPS 
Podran participar tots els Clubs o Entitats, afiliats a la Federació Catalana de Golf o a la Federació de 
Golf d'Andorra, amb camp de joc homologat de com a mínim 9 forats i excepcionalment també 
aquells que no tenen camp homologat i tinguin un mínim de 150 federats a 31 de desembre de l'any 
anterior. 
Les parelles podran estar compostes per jugadors de les següents categories: Benjamins i Alevins 
de 1r any, designats pels clubs/camps que representin. 
Tots els Clubs o Entitats, tindran dret a inscriure, com a mínim, una parella representativa del 
mateix, encara que podran inscriure un màxim de 8 parelles. 
El màxim de parelles a participar serà de 50. En cas que el nombre d'inscrits sigui major a aquesta 
xifra, se seleccionaran d'aquesta manera, fins a arribar a la xifra de 50 parelles. 

1. Les parelles de suma de handicap més baix, sense tenir en compte de quin club/camp són, 
fins a arribar a 50 parelles. 

En cas d'empat de suma d'handicap, es triarà la parella amb el jugador de handicap més baix. Si al 
final tots tenen el mateix handicap, es decidirà per sorteig. 
 
CONVIDATS 
Totes les parelles/equips podran disposar d'un jugador convidat. Jugador Convidat: És aquell 
jugador que és, independent (CB00), de Club sense camp o Club que no jugui el Triangular 
Benjamí/Aleví. 
 
SUPLENTS 
Cada parella/equip podrà disposar d'un jugador suplent per al total del Triangular. El suplent d'un 
equip no podrà haver participat en cap altre equip i ha de complir els requisits d'aquest Reglament. 
 
HANDICAPS 
Els handicaps màxims d'inscripció permesos, en el moment del tancament de la inscripció, seran 
54,0. Tots els participants hauran de tenir com a mínim 1 competició individual oficial (fitxa 
d'activitat de la RFEG) abans del tancament de la inscripció. 
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FÓRMULA DE JOC 
• El Vallès Golf   9 forats Millor Bola Stableford Handicap. 
• Can Cuyàs Golf  9 forats Millor Bola Stableford Handicap. 
• Golf Públic Taradell  9 forats Canada Cup Stableford Handicap. 

 
La modalitat de joc CANADA CUP STABLEFORD HANDICAP (Canada Cup és una modalitat per 
parelles en la qual cada jugador juga la seva bola i sent el resultat de la parella en cada forat la 
suma dels dos resultats). Per a les classificacions d'equip, tant de la general com dels camps, se 
sumaran els resultats stableford de la parella. Les parelles podran ser mixtes. 
 
BARRES DE SORTIDA 
Barres vermelles per a nens i nenes. En cas de no estar homologades el comitè de la prova definirà 
les barres de sortida. 
 
ORDRE DE JOC 
L'ordre de sortides per al primer camp s'efectuarà per la suma total de handicaps de l'equip. Per a 
la resta de la competició, s'efectuarà segons la classificació handicap dels equips, evitant en el 
possible, aparellar equips pertanyents a un mateix club o entitat. 
 
CLASSIFICACIONS 
General Per Parelles 

• La classificació general handicap es farà sumant els resultats handicap obtinguts en els tres 
camps jugats. 

• La classificació general scratch es farà sumant els resultats Scratch obtinguts en els tres 
camps jugats. 
 

Parelles per camp 
• Hi haurà una classificació handicap. 
• Hi haurà una classificació scratch. 

 
PREMIS 
Generals 

• Premi per a les parelles 1ª, 2ª i 3ª classificada del Triangular Benjamí i Aleví després d'sumats 
els resultats handicap obtinguts en els tres camps jugats. 

• A la parella 1ª classificada després de sumats els resultats scratch obtinguts en els tres camps 
jugats. 
 

Per camps 
• A la parella amb el millor resultat handicap de cada camp. 
• A la parella amb el millor resultat scratch de cada camp. 

 
Trofeu per Clubs 

• En cada camp puntuaran únicament les dues millors parelles de cada club. 
• Els deu primers equips classificats en cada jornada rebran la següent puntuació: 15, 12, 10, 

8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. 
• El club guanyador del Trofeu per Clubs serà aquell que més puntuació aconsegueixi sumant 

els tres camps jugats o els que s'hagin jugat. 
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Premis no acumulables 
• Els premis handicap i scratch no seran acumulables. La parella que aparegués en les dues 

classificacions expressades, se li concedirà la copa d'aquella en què resultés millor 
classificada, en cas d'empat es donarà el handicap. 

 
Premis acumulables 

• Els premis obtinguts en camps diferents. 
• Els premis obtinguts en cada camp amb els premis finals. 

 
NOTA: Els jugadors de la Federació de Golf d’Andorra jugaran sense opció a premi. 
 
DESEMPATS 
En cas d'empat en els resultats, la classificació s'efectuarà segons les normes següents: 
General 

• Guanyarà la parella amb el millor resultat de l'últim camp jugat. 
• Si persisteix l'empat, el millor resultat del penúltim camp jugat. 
• Si persisteix l'empat, guanyarà la parella amb la suma de handicap de joc més baixa de l'últim 

camp jugat (per a la classificació handicap) i amb la suma de handicap de joc més alta de 
l'últim camp jugat (per a la classificació scratch). 

• Per sorteig. 
 
Per camps 

• Guanyarà la parella amb la suma de handicap de joc més baixa (per a la classificació 
handicap) i amb la suma de handicap de joc més alta (per a la classificació scratch). 

• Si persisteix l'empat, es resoldrà per la fórmula dels 3, 6, 7 i 8 últims forats de l'últim camp. 
• Per sorteig. 

 
RESPONSABLE DE L'EQUIP I JUGADORS 
Cada club podrà nomenar un responsable que serà la persona encarregada de parlar amb el Comitè 
de la Prova, ha de vetllar pel bon ritme de joc i la correcta anotació de les targetes. Aquest podrà 
donar consell a tots els jugadors dels equips del seu club, però NO podrà fer de caddy. 
 
CADDIES 
Els jugadors podran disposar de caddy. 
 
REPARTIMENT DE PREMIS 
Tindrà lloc en el repartiment general de proves del Comitè Juvenil a finals d'any. 
 
SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL JOC O ANUL·LACIÓ D'UN CAMP 
Quan les circumstàncies (en general d'ordre climàtic) així ho aconsellin, es procedirà a suspendre 
temporalment el joc segons les Regles de Golf. Quan sigui procedent, es reprendrà així mateix 
d'acord amb les regles. 
En cas que el Comitè de la Prova decideix suspendre un dia, es buscarà una data similar al dia jugat, 
sempre depenent de la disponibilitat del Club amfitrió. 
El Comitè de la Prova podrà declarar nul un Camp quan la impossibilitat de completar la prova per 
part de tots els inscrits així ho aconselli, quedant llavors el Circuit reduït en el nombre de Campos. 
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DISPOSICIONS 
El Comitè Organitzador designarà el Comitè de la Prova i el Comitè de Regles els àrbitres que 
consideri necessaris. 
Aquest Comitè decidirà, en tot el que afecti al desenvolupament de la prova, a la interpretació del 
present Reglament o d'algun cas no contemplat en el mateix i tindrà totes les facultats que li 
concedeixin les Regles de Golf en vigor a partir de l'1 de gener del 2019. 
 
Federació Catalana de Golf 


