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EQUIP NACIONAL D’ANDORRA 

SELECCIÓ ANDORRANA DE GOLF 2022 

EUROPEAN AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP, 
2a Divisió  

BULGÀRIA 
Juliol 2022 

Capità: Carles TEULÉ 
Seleccionador: José Manuel LARA 
Membres Comitè: Capità, seleccionador, Maria CREUS i Arnaud OLIVE. 
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3) FORMAT DE LES PROVES I ACCESSIBILITAT A ELLES. 
4) TAULA DE RÀNQUINGS. 
5) MAJORS 50 ANYS. CAMPIONAT EUROPA SÈNIORS. 
6) CAMPIONAT DEL MÓN AMATEUR 
7) CODI DE CONDUCTA. 
8) CALENDARI PROVISIONAL TRIAL EQUIP NACIONAL 2022 

CAMPIONAT EUROPEU 
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1) NORMES DE SELECCIÓ I JUGADORS: 

*Un total de 6 jugadors seleccionats. 

A.  Optaran a ser seleccionats els jugadors que tinguin un hàndicap d’un 
sol dígit (hàndicap 9,9) amb llicència en vigor de la Federació de 
Golf d’Andorra (FGA) i amb les obligacions que indica l’EGA en el 
seu reglament per participar en proves per països.(Nacionalitat 
Andorrana) 

B. Els jugadors que vulguin ser seleccionats per la via (1) (ANDORRA 
TRIALS) hauran de participar en un mínim de 4 proves (ANDORRA 
TRIALS) per a optar a dita selecció. 

C. Les proves es faran des del mes d’abril fins al mes de juny 2022 i es 
celebraran a ARAVELL GOLF COUNTRY CLUB i a la REAL 
CLUB DE GOLF DE LA CERDAÑA.  

D.  Format final de selecció: 
- 3 jugadors per rànquings dels trials. 
- 3 jugadors a elecció del comitè de la selecció. 

                  
E. E. Excepcionalitats COVID 19 

El comitè es reserva el dret que si per ajornament o cancel·lació d'alguna de 
les proves o totes, tindrà la capacitat per escollir tots els membres de l'equip 
per elecció. Les eleccions dels jugadors per Rànquing només serà vigent si es 
disputen un mínim de 4 proves.  

F. Els jugadors residents o d'altres nacionalitats poden participar de les 
competicions trials i haura una classificació conjunta amb els jugadors que 
opten a l’equip amb els que no.  
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2) CONCENTRACIONS I PROGRAMA: 

A. Les concentracions de l’equip sempre seran supervisades i dirigides 
pel seleccionador i el capità de l’equip. 

B. La finalitat d’aquestes concentracions és crear un grup de jugadors 
(EQUIP NACIONAL D’ANDORRA) motivat i enfocat al format de 
competició del torneig a disputar. 
Part d’aquest grup per via de selecció (1) competiran en el CTO 
d’Europa / CTO del món i, per això, les concentracions es basaran en 
el format de l’esdeveniment, medal play i match play individual i 
dobles. 
Les concentracions seran des del mes de febrer al fins al mes de juliol. 

3) FORMAT DE LES PROVES I MANERA D’ACCEDIR A ELLES: 

A. Format medal play scratch o stableford scratch a 18 forats, i les 
barres de sortida seran segons reglament de cada competició. Les 
competicions Match Play  es realitzaran sempre scratch. 

B. Durant les concentracions es celebraran proves match play individual 
i dobles, per anar perfilant l’equip. (Esforç, motivació i respecte 
compten a la selecció de l’equip). 

C. Tots els participants nomenats al 1) a. tindran accés a elles. 

D. Si es disputa un match amistós contra un país o regió, l’elecció de 
l’equip serà a criteri del comitè.  

FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA (FGA) 
Adreça: Carrer Sant Antoni núm. 5, entresol D (Escaldes-Engordany) 
Telèfon: +376 861 100 



!

E. Hi haurà 6 proves classificatòries. Incloses en aquestes 6, l’Open 
d’Andorra i el Campionat d’Andorra Match Play, les 4 restants es 
realitzaran durant el 2022.  

F. Per participar en els Trials, els jugadors hauran de liquidar un fee 
anual de 50,00.-€. Aquest fee ha de ser abonat abans de jugar el 
primer trial que participi el jugador omplin una fitxa d’inscripció 
amb les dades del jugador. Els costs de les proves no estan incloses  
en aquest fee. 

4) TAULA DE RÀNQUINGS: 

A)  Repartiment de punts per rànquing (ANDORRA GOLF TRIALS) 
- Classificació directa de *3 places. 

B)  Taula per classificació a cada prova medal scratch. 

*Classificats de la prova punts fins al top 12.  

  1º   20 punts 
  2º   16 punts 
  3º   14 punts 
  4º   12 punts 
  5º   10 punts 
  6º    8 punts 
  7º    6 punts 
  8º    4 punts 
  9º    2 punts 
10º    1 punt 
11º    1 punt 
12º    1 punt 
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*Tots els empats per guanyador de la prova (top 1) es resoldran per els 
últims 9 forats i si l’empat continua per els últims 18 forats, en cas de 
continuar es celebrarà un play off (mort sobtada) al forat 9 del camp de golf 
d’Aravell. 

*En cas d’empat al (top 5) de la prova es dividiran els punts pel nombre de 
participants empatats. 
Exemple: Empat del top 2 al top 5 sumo 16 + 14 + 12 + 10 i dividit entre 4 
= 13 punts per a cada un dels jugadors. 

*Si l’empat és per repartiment de punts passat el lloc 10, tots els empats 
obtindran la puntuació del lloc d’empat més alt. 
Exemple: 7 jugadors empatats des del lloc 7, cadascun d’ells obtindrà 6 
punts. 

*Es premiarà amb 8 punts extra als participants que juguin el 100% de les 
proves. 

*En cas d’empat de dos jugadors a la tercera plaça de l’equip de les trial 
sèries es jugarà una volta match play 18 forats. 

*En cas d’empat de tres jugadors a més a la tercera plaça es realitzarà una 
volta medal play per desempatar, si aquest empat persisteix, es jugarà un 
play off a mort sobtada. (Forat 9 del camp de golf d’Aravell) 
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5) MAJORS 50 ANYS CAMPIONAT D’EUROPA SÈNIORS 

EUROPA SÈNIORS CHAMPION SCHIP 
ESTONIÀ 2022 
Del 9 al 11 de juny 2022 

El primer seleccionat de la categoria Sènior, després del Open d’Andorra, 
serà el jugador escollit a representar Andorra al Campionat esmentat.El 
handicap minim per accedir a la competició es 6 si el primer jugador 
classificat no te aquest handicap en el moment de realitzar la inscripció de 
l’europeu, es declarara desert i no enviarem cap jugador a competir al 
esmentat campionat.  

Si el jugador que ha guanyat la plaça i no pot participar en el campionat, en 
aquest cas serà el segon de la classificació Sènior. (Aquest apartat només 
vàlid si els dos jugadors disposen del hàndicap de tall 6)  

En cas d’empat s’utilitzarà la mateixa formula que la del Equip Nacional 
d’Andorra (veure punt 4*) 

Aclariment: La F.G.A. es farà càrrec del cost de la inscripció, la resta de les 
despeses ocasionades aniran a càrrec del jugador seleccionat. 

6) CAMPIONAT DEL MÓN  

PARIS 2022 
Del 29 d’agost al 3 de setembre 2022 

Normes de selecció del Equip Nacional d’Andorra que disputarà el 
campionat del Món a Paris.  

Aquests seran el primer i el segon classificat del Trials. El tercer jugador 
serà elegit pel Comitè de competició. 
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Aclariment:  En aquest campionat del Món, l’accés del equip no es directe. 

7) CODI DE CONDUCTA 

*Actitud del jugador: 
A la puntuació dels diferents rànquings del 2021, el comitè tècnic de la FGA, té 
l’obligació de valorar l’actitud i el comportament de tots els jugadors en els 
tornejos nacionals, internacionals concentracions, etc. 
Al tenir el C T la facultat de seleccionar els jugadors per representar a Andorra, 
fixant els criteris de selecció de manera col·lectiva a les proves internacionals 
individuals, aquest comitè té l’obligació de no seleccionar -  malgrat el seu lloc 
al rànquing – o no inscriure, en el segon cas, als jugadors els quals el seu 
comportament o actitud, segons parer d’aquest comitè, no sigui la idònia que 
s’exigeix a tot esportista de nivell internacional, i tot això sense perjudici de la 
seva obligació de posar en coneixement del comitè, aquelles conductes o 
actituds que estiguessin tipificades com a faltes en la legislació vigent o en els 
estatuts de la FGA. 

REPRESENTAR A ANDORRA REQUEREIX MOLT MÉS QUE JUGAR BÉ AL GOLF. 

8) CALENDARI PROVISIONAL TRIAL EQUIP NACIONAL 2022 :  

1ª 24 d’abril al camp de golf de Cerdanya 
2ª 15 de maig al camp de golf d’Aravell  
3ª 28 - 29 de maig Campionat Andorra Match Play 
4ª 3 - 4 de juny Open Andorra Amateur 
5ª 5 de juny  5è Trial  
6ª 12 de juny Trial Final 
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