
 

 
 
 

CIRCUIT NACIONAL 5a CATEGORIA 2023  
 

CLUB DE GOLF BARCELONA 

 

Prova puntuable per al Circuit de 5a categoria de la FCGolf de 2023  
 
La Competició es jugarà d'acord amb: 

1 Les Regles de Golf vigents 
2 Regles Locals de la FCGolf 
3 Termes de la Competició de la Prova específica 
4 Regles Locals de la Prova 

 

DIES I PREU ENTRENAMENT 
Es podrà entrenar una vegada realitzada la inscripció, els dies el 22 i 23 de febrer de 
2023.  
Preu 15€. 
Reserves per email: gcorvinos@golfbarcelona.com  
 
PREU I UNITATS CARRETS ELÈCTRICS/MANUALS 
23  Unitats Carret manual  3€ 
18 Unitats Carret elèctric  12€ 
Cal reservar amb antelació directament a recepció 93 772 88 00. Pagament directe a 
recepció 
 
HOTEL 
Hotel Barcelona Golf 
 
HORA D'OBERTURA DEL CLUB I RESTAURANT 
Club: 08.00h 
Restaurant: 08.00h 
 
MENÚ RESTAURANT/PREU 
29€. 
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TERMES DE LA COMPETICIÓ 

 
1. PARTICIPANTS 

Podran prendre part, amb les limitacions que posteriorment s'expressen, tots/es els/les 
jugadors/es amateurs de sexe masculí i femení, amb llicència en vigor de la RFEG, 
afiliats/es a la FCGolf o de la Federació de Golf d’Andorra (FGA) amb hàndicap activat. 
Totes les inscripcions estaran subjectes a l'aprovació i acceptació del club i de la 
Federació Catalana de Golf, els qui es reserven el dret d'acceptar-les o rebutjar-les. 

El hàndicap del jugador/a haurà de ser entre 26,5 i 36,0 en el moment de tancament 
d'inscripcions. 

Si es produeixen baixades de hàndicap que ocasionen un canvi de categoria de hàndicap 
d'un jugador, aquest jugador podrà seguir jugant aquest circuit amb el seu nou hàndicap. 

El nombre de participants no podrà excedir de 60 jugadors masculins i 30 jugadores 
femenines, que seran els/es inscrits/es, correctament dins del termini i en la forma, amb 
menor hàndicap exacte.  

En cas d'empat en el lloc 60è en el cas dels cavallers i de 30è en el cas de les dames, 
participaran el/la jugador/a fet que s'hagi inscrit abans a la competició. Tant en cavallers 
com en senyores, sinó s'arribés a completar el nombre màxim de participants, es podrà 
ampliar qualsevol dels dos si hi hagués llista d'espera fins a arribar a 90 jugadors en total. 

En el cas dels jugadors/es de nacionalitat espanyola, el hàndicap exacte oficial que es 
tindrà en compte per a realitzar la llista de jugadors/es admesos/es serà el que figuri en 
la base de dades de la RFEG a les 10:00h de l'endemà del tancament de la inscripció. 

Entre els jugadors/es inscrits/es no admesos/es per no figurar entre els 60 cavallers i 30 
dames de hàndicap més baix, s'establirà una llista d'espera, per ordre de hàndicap 
exacte, per a cobrir una a una, les possibles absències comunicades dins del termini 
previst. El criteri que seguir per a establir l'ordre de prioritat entre els jugadors de la 
llista d'espera amb el mateix hàndicap exacte serà el de la data més primerenca de 
registre de la inscripció. 
 
 

2. INSCRIPCIONS 
Estaran obertes des del 25 de gener de 2023 fins al 22 de febrer de 2023 a les 12.00h i 
hauran d'efectuar-se inscripció y pagament via clapphouse y via web 
https://golfbarcelona.com/event/circuit-nacional-de-5a-categoria/2023-02-25/  
 
 
Les llistes d'inscrits/es s'actualitzaran tancades les inscripcions a la web: 
https://golfbarcelona.com/event/circuit-nacional-de-5a-categoria/2023-02-25/  
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El llistat d'admesos/es i llista d'espera provisional seran publicats en la web a partir del 
tancament de la inscripció. https://golfbarcelona.com/event/circuit-nacional-de-5a-
categoria/2023-02-25  
Des d'aquest moment, s'establirà un termini de reclamació de 24 hores, per a esmenar 
els possibles errors. Passat aquest termini, no s'atendrà cap reclamació i les llistes es 
consideraran definitivament tancades. 
És responsabilitat exclusiva del jugador/a cerciorar-se que la seva inscripció es 
processa correctament i, una vegada publicades les llistes de participants, confirmar 
si ha estat admès. 
 
• DRETS DE JOC 
El preu d'inscripció serà de 20€ per a majors de 18 anys, i de 15€ per a menors de 18 
anys. 
Pagament i inscripció via Web https://golfbarcelona.com/event/circuit-nacional-de-5a-
categoria/2023-02-25/ y Clapphouse 
 
 

3. FORMAT 
• DATES 
Se celebrarà el 25 de febrer de 2023. 
 
• LLOC 
Club de Golf Barcelona 
Avda. Golf Masía Bach, 1 
Sant Esteve de Sesrovires 
Telèfon 93 772 88 00 
Email info@golfbarcelona.com 
Web www.golfbarcelona.com 
 
• RECORREGUT 
Recorregut Executive 
 
• FORMULA DE JOC 
Es jugarà a 9 forats Stableford Handicap. 
 

• BARRES DE SORTIDA 
Homes → vermelles 
Dones → vermelles 
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• ORDRE I HORARI DE SORTIDA 
Els horaris de sortida es realitzaran per ordre de hàndicap (sempre es desempatarà en 
favor del hàndicap de joc més alt). 
 
• PREMIS 
El campió i campiona i els segons classificats rebran els corresponents trofeus. 
 
Perquè qualsevol d'aquests premis pugui ser lliurat, serà necessari un mínim de 6 
participants. 
 
• SUSPENSIÓ I/O ANULACIÓ DE PROVES 
En el cas que la prova hagués de ser suspesa es buscarà una data sempre depenent de 
la disponibilitat del club. 
 
 

4. QUAN S'HA LLIURAT UNA TARGETA DE RESULTATS 
La targeta de resultats tant si és física com a digital es considera lliurada quan el jugador 
ha sortit de la zona establerta pel Comitè. 
 
 

5. COM ES RESOLDRAN ELS EMPATS 
Seguint la fórmula establerta en el Llibre Verd de la RFEG per a proves handicap. 
 
 

6. QUAN ÉS DEFINITIU EL RESULTAT DE LA COMPETICIÓ 
Quan els guanyadors han estat anunciats en el lliurament de premis 
 
 

7. COMITÈ DE LA PROVA 
Estarà compost per Sr. Juan Carlos Cuesta Mieza. 
 
El Comitè de la Prova queda facultat per a anul·lar la prova o per a modificar els termes 
de la competició, si existissin causes que així ho aconsellin, sempre amb la finalitat del 
bon desenvolupament del campionat. 


