
 
 

 
 

REGLAMENT GENERAL 
X TORNEIG FONTANALS GOLF TEAMS 2022 

 
1. PRESENTACIÓ 

Es tracta d’una competició entre equips, on a banda del resultat, des de Fontanals Golf Club busquem una forma 
divertida de passar una bona estona, realitzant l’esport que més ens agrada, el golf. 6 jornades, 3 de parelles i 3 
individuals, i al final entrega de premis. 
 

2. PARTICIPANTS 
Podran prendre part en aquest torneig tots els Socis/es de Fontanals Golf Club jugadors/res de nacionalitat 
espanyola o estrangera, que estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa en vigor, expedida per la 
RFEG, i amb hàndicap oficial. A partir de 16 anys,  o a partir de 14 anys amb Hàndicap Inferior a 15. 
 

3. INSCRIPCIONS 
Les inscripcions s’obriran el dijous 3 de febrer, i el termini màxim per inscriure’s serà el dijous 31 de març. 
Aquestes són les condicions indispensables: 
 

3.1 Un equip quedarà inscrit, quan Fontanals Golf Club hagi rebut el formulari d’inscripció 
degudament omplert, i s'hagi efectuat el pagament íntegre per part del capità. 

3.2 El preu de la inscripció per equip és de 495 €. 
3.3 Per optar al premi Sènior, els 10 jugadors hauran de tenir +50 anys. 
3.4 Els equips hauran de ser obligatòriament de 10 jugadors, tots els jugadors hauran de jugar 

mínim un partit.  Si en un equip no acaben jugant els 10 jugadors, l’equip no podrà optar a guanyar 
premi. 

3.5 Cada equip haurà de triar un Capità, que serà la persona encarregada de coordinar-se amb la resta 
d’integrants de l’equip i, es posarà en contacte amb el Comitè de la prova en cas de dubte. L’equip 
haurà d’escollir un nom a l’hora de fer la inscripció. Tots els jugadors hauran de ser socis del 
Club. 

3.6 No hi ha limitació d’equips, tots els equips que compleixin els requisits,  tindran la plaça assegurada. 
No obstant això, el màxim d’equips per dia és de 26. En aquest sentit, per la 1ª jornada, si les 
inscripcions superen aquest màxim, els 26 equips amb hàndicap mig més baix jugaran 
dissabte i la resta d’equips jugaran l’endemà. La resta de jornades, per ordre de 
classificació. 

 
4. DATES 

 
1a Jornada. 2 i 3 d’abril     Modalitat: Individual Medal Play  
2a Jornada. 21 i 22 de maig          Modalitat: Copa Canadà Medal Play 
3a Jornada. 4 i 5 de juny     Modalitat: Fourball Stableford 
4a Jornada. 9 i 10 de juliol   Modalitat: Stableford Individual 
5a Jornada: 17 i 18 de setembre   Modalitat:Greensome Stableford 
6a Jornada. 1 i 2 d’octubre.    Modalitat: Fourball Medal Play. FINAL. 
 
 
 

5. PUNTUACIÓ 
5.1 A cada prova s’obtindran punts en funció de la classificació i del nombre total d’equips. Puntuaran 4 de les 6 

targetes en individual i 2 en parelles. Serà guanyador del TORNEIG FONTANALS GOLF TEAMS 2022, 
l´equip amb la suma més gran de punts després de la darrera jornada.  

5.2 Si un equip es presenta amb menys de 6 jugadors, perdran el 50% de punts de la jornada.  
5.3 Empat jornada: en cas d´empat serà guanyador l´equip amb suma de hàndicap més baix dels jugadors que 

hagin puntuat a la prova. 
5.4 Empat a la darrera prova: es jugarà Match Play 1 forat/2 capitans i successius “muerte súbita”. 
 
 
 



 
 
 
 

6. FÓRMULA DE JOC I HORARI DE SORTIDES 
 

El TEAMS és un torneig hàndicap i es juga en Parelles o Individual.  
 
6.1 Les sortides de la 1a jornada seran per estricte ordre de hàndicap mig de tot l’equip. A efectes de realitzar 

l’ordre de hàndicap, es tindrà en compte el hàndicap exacte que figuri a la base de dades de la RFEG el dia 
31/03/22.  

6.2 Per les següents jornades, la sortida es farà per ordre estricte de classificació.  
6.3 Per la última jornada, el 6 primers equips classificats, jugaran el diumenge la Gran Final. 
6.4 En cas de lesió d’un jugador durant una de les proves, aquest jugador podrà ser substituït per un integrant del 

seu mateix equip. Si no estigués disponible cap altre jugador del mateix equip, es podrà agafar un jugador nou 
sempre i que no pertanyi a cap altre equip inscrit. 

6.5 En cas d’haver-hi peticions especials, haureu de tenir en compte els següents requisits: 
6.5.1 Només 1 petició especial per jugador i per temporada.  En cas que la jornada sigui per parelles, la 

petició comptarà pels 2 jugadors.  
6.5.2 Les sortides de les peticions especials seran una hora més tard de l’inici del torneig o a última hora. 
6.5.3 Totes les peticions especials hauran de ser aprovades pel Comitè de Competició  i demanem que siguin 

per un motiu de força major,  per tal de no desvirtualitzar  les sortides per ordre de classificació. 
6.5.4 No es podrà sol·licitar petició especial per canvi de dia de joc. Els canvis seran dintre del dia de 

joc que correspongui per classificació. (En cas d’haver-n’hi, presentar sol.licitud per valoració del 
Comitè) 

 
7. REGLES DE JOC 

El torneig es regirà per les Regles de Joc aprovades per la Real Federació Española de Golf i per les regles locals 
que dicti el Comitè de Competició de Fontanals Golf Club. 
 

8. RECORREGUT 
Es podrà escollir el recorregut a jugar (R1, R2, R3, R4), per targeta i per jornada, en el moment de la inscripció o 
com a màxim 24 hores abans. En cas de no escollir, es jugarà el recorregut habitual (R2 i R4). En la modalitat 
Greensome, la parella haurà de sortir de les mateixes barres. 
 

9. TROFEUS 
Equip Campió      
Equip Subcampió 
Equip Campió Sènior 
Premi Xè Aniversari Equip Guanyador Jornada 
 
 

10. ESTRIS DE MESURAMENT DE DISTÀNCIES 
Es permet la utilització de qualsevol estri de mesurament de distància. 
 

11. COMITÈ DE LA PROVA 
El Comitè de la Prova, estarà format per: 
- Sr. Josep Gironès, President Comitè de Competició 
- Sr. Homero Herrera, Gerent  
- Sra. Blanca Cortinas, Delegada Femenina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

12. SUSPENSIÓ DEL JOC PER SITUACIÓ DE  PERILL (Regla 5.7) 
Temporal: 
Quan les circumstàncies (en general d’ordre climàtic) així ho aconsellin, es procedirà a suspendre temporalment el 
joc segons les Regles de Golf. Quan correspongui, es reprendrà així mateix d'acord amb les Regles. 
Total: El Comitè de la Prova podrà declarar nul·la una volta, quan la impossibilitat de completar-la per part de tots 
els participants així ho aconselli, quedant llavors la Competició reduïda en el nombre de voltes. En cas de no 
completar-se un mínim de 18 forats per tots els participants, la prova podrà ser anul·lada. 
El Comitè de la Prova es reserva el dret a fer una classificació, sempre i que tots els jugadors hagin finalitzat la 
primera volta del recorregut, 9 forats. 
Procediment: El procediment per la suspensió del joc es pot veure a la Regla 5.7 del llibre de Regles, serà avisada 
per coet, es marcarà la bola i s’ha de tornar a la casa club, des d’on s’avisarà de la represa del joc. El jugador no podrà 
decidir per ell mateix la suspensió del joc. El joc es reiniciarà per un altre coet. 

13. RECURS I IMPUGNACIÓ DE RESULTATS 
En el cas que algun equip o jugador no estigui d'acord amb el resultat presentat, es pot impugnar el resultat fins a 
trenta minuts després d’haver-ne fet oficial el resultat del partit, per escrit mitjançant fulls de reclamació que es 
trobaran en la recepció del club, enviant-se aquesta impugnació a la Junta Directiva, que decidirà sobre el fet, sempre 
d'acord amb les regles i mantenint-se els actes i lliuraments de premis possibles tal com estiguessin programats. Els 
organitzadors no es responsabilitzen de les fallades en la comunicació dels resultats en l'oficina del torneig realitzats 
pels participants. L'organització es reserva el dret de canviar i/o modificar la data, normes i camp de joc. 

14. RESULTATS DE LA COMPETICIÓ-COMPETICIÓ TANCADA 
Es penjaran els resultats en el taulell d’anuncis, transcorregut aquest temps, el resultat de la competició serà 
considerat oficialment anunciat i la competició tancada. 
 

15. ENTREGA DE PREMIS 
L´entrega de premis i sorteig de regals, es durà a terme el dissabte 8 d’octubre a les 17:00h. 
 
 
 
Comitè de Competició 
Març 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


