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SECCIO DE GOLF BARCELONA 

REGLAMENT DEL CAMPIONAT SOCIAL SÈNIORS I PARELLES 

DE GOLF  
DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA CAIXA 2022 

 

1 Participants 

Poden participar: 

a) Associats i/o beneficiaris de l’Associació del personal de La Caixa.  

    Els socis del Club i convidats pel Comitè Organitzador 

    És indispensable que els participants tinguin llicència de la RFEG amb handicap 

vigent. 

b) Per prendre part a les proves de SÈNIORS s’han de tenir 50 anys o fer-los en el 

mateix any de la competició. Els jugadors que no reuneixin la condició d’edat podran 

participar únicament a efectes de la variació del handicap, sense formar part de cap 

classificació ni premis. 

 

2-Proves 

En cada temporada el Comitè Organitzador establirà les dates i els camps on es 

disputaran  

. 

3. Campionat Social  

Es jugar dissabte o diumenge 

3.1 Modalitat de joc: Individual Stableford amb handicap. 

 

3.2 Categories per cada prova 

Masculina inferior, per participants fins a 21,0 de handicap 

Masculina superior, per participants amb handicap superior a 21 

Femenina , categoria única  

Scratch indistint. 

 

3.3 Categories per la classificació general. 

Masculina inferior: jugadors que en el moment de disputar la primera prova tinguin un 

handicap inferior a 21,0. 

Masculina superior: jugadors que en el moment de disputar la primera prova tinguin 

handicap superior a 21,0. 

Femenina: Categoria única. 

Scratch: Masculí i Femenina. 

 

4. Campionat Sèniors  

Es jugaran en dies feiners. 

4.1 Modalitat de joc: Individual Stableford amb handicap. 

 

4.2 Categories per cada prova 

Masculina inferior, per participants fins a 21,0 de handicap 

Masculina superior, per participants amb handicap superior a 21 

Femenina , categoria única  

Scratch indistint. 
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4.3 Categories per la classificació general. 

Masculina inferior: jugadors que en el moment de disputar la primera prova tinguin un 

handicap fins a 21’0 

Masculina superior: jugadors que en el moment de disputar la primera prova tinguin 

handicap superior a 21’0. 

Femenina: Categoria única. 

Scratch: Masculí i Femenina. 

 

5. Campionat Social de Parelles 

5.1 Modalitat de joc: Fourball Stableford amb handicap  

 

5.2 Categories per cada prova Handicap i Scratch 

 

5.3 Categoriaes per la classificació final. Handicap i Scratch. 

 

6. Campionat Social, Sènior i de Parelles. 

6.1 Puntuació de la classificació general. 
Es tindran en compte els millors resultats de la meitat de les proves més una. En cas que 

la meitat no correspongui a un número enter, les proves a tenir en compte correspondran 

al dígit següent. (exemple: si es programen 9 proves, es computaran per cada jugador/a 

les cinc proves en les que hagi aconseguit millors resultats) 

 

 7 Inscripcions 

Les proves s’anunciaran mitjançant e-mail que s’envien als associats, on constarà el 

preu del green-fee que serà variable en funció del camp a jugar, i la data límit per 

formalitzar la inscripció. 

Per formalitzar la inscripció caldrà fer la reserva a la web www.lasoci.org. 

Les anul·lacions hauran de ser comunicades amb un mínim de 24 hores d’antelació al 

dia de la prova, de no fer-ho així el jugador perdrà els drets d’inscripció. 

Si un Club o la Federació Catalana de Golf, rebutgen la inscripció d’un jugador, li serà 

notificat aquest fet i retornat l’import que hagi abonat.  

 

8 Horaris de sortida 

Es podran consultar el dia abans de la prova a http://www.golfbcncaixa.com o 

telefonant al Club on s’hagi de jugar. 

 

9 Barres de sortida 
Grogues o blaves per homes amb el seu slope corresponent.  

Vermelles per dones.  

 

10 Handicaps 

El handicap de joc estarà limitat en la categoria masculina superior a 26’4, només a 

efectes de les classificacions de la prova i la general. 

Els jugadors que tinguin un handicap exacte superior a 26’4 podran continuar el joc 

d’un forat mentre tinguin opció de puntuar segons el seu handicap de joc real. Anotant a 

la seva targeta el resultat així aconseguit 

 

11 Ritme de Joc 

El Comitè de Competició i el de la Prova podran, tal com estableixen les Regles de Golf 

(Regla 5-6b), establir directrius sobre el Ritme de Joc. 

http://www.lasoci.org/
http://www.golfbcncaixa.com/
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12 Premis  

12.1 A cada prova : 

Trofeu al primer classificat de cada categoria 

Sempre que hagi un mínim de 5 jugadors per categoria. 

 

12.2 A la classificació general  

Trofeus als 2 primers classificats de les categories handicap i als campions Scratch 

masculí i femenina. 

Campió al primer classificat “Supersènior” (Més gran de 70 anys) del Campionat Sènior 

En cas de coincidència, la classificació handicap te prioritat, i els premis no són 

acumulatius.  

 

13 Desempats 

 

13.1 A cada prova 

Per la classificació handicap, guanya el jugador amb el handicap exacte més baix.  

En cas que els jugadors tinguin el mateix handicap, el desempat es resoldrà pel millor  

resultat aconseguit els últims 9 forats del camp, de persistir l’empat es compararan de 

manera successiva els resultats de les 12, 15, 16 i 17 últims forats. Si persisteix l’empat, 

es resoldrà per sorteig. 

 

13.2 A la classificació general 

Per la classificació general de cada categoria, el guanyador es resoldrà comparant el millor 

resultat rebutjat, en cas de mantenir-se la igualtat es compararà el següent i successivament 

fins esgotar els resultats.  

De mantenir-se l’empat es donarà el mateix premi a cada jugador. 

 

14 Anul·lació dels resultats d’una prova  

El Comitè de la prova pot declarar la nul·litat dels resultats d’una prova quan es donin 

circumstàncies excepcionals, entre elles, quan més d’un 25% dels participants no hagin 

pogut completar-la.  
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SECCIO DE GOLF BARCELONA 

REGLAMENT DELS CAMPIONATS DE : 

SÈNIORS DE PITCH & PUTT  

DE L’ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA CAIXA 2022 
 

Serà vàlid per aquest campionat el Reglament del Campionat de Golf d’aquesta secció 

excepte pel que fa a les següents variacions 

 

1 Participants 

a) Associats i/o beneficiaris de l’Associació del personal de La Caixa.  

b) Persones convidades pel Comitè Organitzador  

En tots els casos es indispensable que els participants tinguin llicència de la ACPP. 

Per les persones que no disposin d’aquesta llicència, el procediment per obtenir-la serà 

jugar dues proves.  

c) Pel campionat P&P Sènior, els participants han de tenir 55 anys pel que fa als homes 

i 50 anys pel que fa a les dones. 

 

2-Proves 

El Comitè Organitzador establirà les dates i els camps on es disputaran 

 

3- Modalitat de joc i categories: 

3.1. Campionat Sènior, individual stableford amb handicap 

Masculina inferior, fins a 10,4 de handicap 

Masculina superior, handicap de 10,5 fins a 21 

Femenina , categoria única.  

Scratch indistinta  

 

3.2 Per la classificació general. 

Es tindran en compte els millors resultats de la meitat de les proves més una. En cas que 

la meitat no correspongui a un número enter, les proves a tenir en compte correspondran 

al dígit següent. (exemple: si es programen 9 proves, es computaran per cada jugador/a 

les cinc proves en les que hagi aconseguit millors resultats) 

 

4 Horaris de sortida 

Es podran consultar el dia abans de la prova telefonant al club  

 

5 Barras de sortida 

Catifes de sortida per mides de P&P de la ACPP 

 

6 Premis  

6.1 A cada prova : 

Al primer classificat de cada categoria handicap i al primer classificat de la categoria 

scratch. Sempre que hi hagi un mínim de 5 jugadors per categoria. 

 

6.2 A la classificació general  

Trofeus als 2 primers classificats de cada categoria i als campions scratch masculí i 

femení i al primer classificat “Supersènior” (Més gran de 70 anys) del campionat 

Sènior. 

En cas de coincidència, la classificació handicap té prioritat, i els premis no són 

acumulatius.   
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Altres informacions d’interès: 
 

Els participants inscrits a la secció de Golf Barcelona rebran una aportació per part de 

l’Associació de Personal de 10€ per prova de P&P, i de 25€ per prova de golf. 

El límit de l’aportació per associat de la temporada és de 400€. 

 

El comitè de competició dels campionats de Golf està format per: 

Joan Galceran, Francesc Torras, i Joan Plandolit.   

 

El comitè de competició dels campionats de P&P està format per: 

Salvador Recasens, Josep Trullols i Joan Plandolit.   

 

El comitè de cada prova de Golf i de P&P estarà format per: 

El president del comitè de competició, un membre del comitè organitzador i un 

representant del camp on es disputi la prova 

 

Preàmbul 

El Comitè Organitzador i el Comitè serà el responsable de la interpretació del present 

Reglament o de qualsevol situació no contemplada en el mateix. 


