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GRAND PRIX MID-AMATEUR 
2018 

 

REGLAMENT 
 

Es disputarà cada any entre els mesos de Gener i Desembre inclosos. 
 
Article 1er – PARTICIPANTS ADMISSIBLES 
Jugadors afiliats a la Federació Catalana de Golf. 
 
1.1 Grand Prix Mid Amateur 

Obert a tots el jugadors que compleixen 30 anys o més a l’any que es celebri el Grand Prix. 
 
Article 2on – PROVES I CONDICIONS 
El rànquing Mid Amateur constarà de 10 proves puntuables.  
 

PROVES DEL RANKING MID-AMATEUR MASCULÍ I FEMENÍ 2018 Targetes 
Verdes/Blaves Volta Proves Dates Camp 

1 Cpnat. Golf de Pals Mid-Amateur 4 febrer Pals SI 
2 Cpnat. Baix Empordà Mid-Amateur 24 febrer Emporda SI 
3 Cpnat. Barcelona Mid-Amateur 24 i 25 març El Prat SI 
4 Cpnat. Costa Brava Mid-Amateur 21 abril Costa Brava SI 
5 Cpnat. del Mediterráneo Mid-Amateur 2 i 3 juny Terramar SI 
6 Campionat de Catalunya Mid-Amateur 2018 30 juny i 1 juliol Lumine SI 
7 Cpnat. del Maresme Mid-Amateur 21 i 22 juliol Llavaneras SI 
8 Cpnat. Mid-Am/Sènior del Vallès 28 juliol Sant Cugat SI 
9 Cpnat. Internacional de la Cerdaña Mid-Amateur 31 agost al 2 set. Cerdaña SI 

10 Cpnat. de Vallromanes (Puntuable Mid-Amateur) 3 i 4 novembre Vallromanes SI 
 
2.1 Inscripcions 
 Tots els jugadors inscrits abonaran el import d’inscripció que estableixi el reglament de 

cada prova. 
 

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

 
2.2 Límit d’inscrits 

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

Es jugarà des de les barres establertes en el reglament de cada prova.  
 



CIRCULAR Nº 02/2018  

Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62 

catgolf@catgolf.com - www.catgolf.com 

 
 
Article 3er – PUNTUACIONS 
3.1 Es requerirà un mínim de 6 jugadors que reuneixen les condicions del articles 1.1 para que 

el rànquing sigui oficial. 
 
3.2 Es comptabilitzaran per al còmput total de punts les 7 millors puntuacions de cada 

jugador. Fins que ni s’hagin jugat totes les proves els ranquings es computaran tenint en 
compte la meitat de les proves jugades, en cas que el nombre de proves jugades siguin 
imparells es comptabilitzaran la meitat més una. 

 
3.3 El sistema de puntuació serà comú a masculí i femení. 
 

El sistema de puntuació serà el  següent: (VC = Valoració de Camp arrodonit)  
Per igualar el V.C. de un camp un jugador rebrà els següents punts. Es restaran o sumaran 
un punt per cada cop per sobre o per sota de l’esmentat V.C. 

 

CAMPIONAT VOLTES PUNTS 
Campionat  Catalunya 2 40 

Proves Clubs 3 60 
Proves Clubs 2 40 
Proves Clubs 1 20 

 
3.4 Si a alguna de les proves es suprimís una o varies voltes s’atorgaran els punts corresponents 

segons les voltes jugades, tal com s’indica a l’article 3.3. En cas que es juguin sols 18 forats 
s’atorgaran 20 punts.  

 
3.5 Serà declarat guanyador del Grand Prix Mid Amateur aquell jugador/a que complint el que 

esta estipulat a l’article 1.1, obtingui major nombre de punts al final del Grand Prix, segons 
esta estipulat a l’article 3.2. 

 
Article 4rt – PREMIS 
4.1 El 1er classificat/da al rànquing rebrà una medalla. 
 
4.2 Targetes Verdes 

S’entregarà una Targeta Verda, que donarà dret a jugar sense pagar cap dret als Camps o 
Entitats afiliats a la FCG i a més queden exempts de pagar drets d’inscripció a les proves del 
calendari del Grand Prix de l’any següent: 

 Als Campions de Catalunya Mid-Amateur. 
 Als primers classificats a la classificació final del Gran Prix Mid-Amateur masculí i 

femení. 
 
4.3 La FCG es guarda el dret de lliurar mes premis als jugadors del Gran Prix Mid Amateur. 
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Article 5è – DESEMPATS 
5.1 En cas d’empat a cada prova, els jugadors desempataran segons el reglament de la prova.  
 

En cas d’empat al primer lloc del ranquing, l’ordre de classificació s’establirà segons la millor 
vuitena puntuació. Si persistís l’empat, segons la novena i subsegüents puntuacions. 

 
En cas que encara persisteixi l’empat, es calcularan les 6 millors puntuacions i així 
successivament fins que sols quedi la millor puntuació. Si persisteixen empatats els jugadors 
hauran de jugar un Play-Off en modalitat Match Play Scratch. La resta de jugadors es 
classificaran ex aequo. 

 
Article 6è – ASPECTES NO CONTEMPLATS PER AQUEST REGLAMENT 
6.1 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, gener 2018       Federació Catalana de Golf 


