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Reglament Rànquing Nacional 
FGA 2022Crèdit Andorrà 

1. OBJECTIUS 

• Promoure la competició entre jugadors d’edats  i nivells similars 

2. PARTICIPANTS, CATEGORIES I ORDRES DE SORTIDA 

Puntuaran pel Rànquing Nacional tots els jugadors federats a la FGA indepen-
dentment de la seva edat i categoria. El Rànquing Nacional comptarà amb les cat-
egories següents: 
- Scratch: Totes les categories indistint(*) 
- HCP Inferior: Inferior a 17,9 Indistint(*) 
- HCP Superior: Superior a 18,0 Indistint(*) 
- HCP Júnior: Menors de 21 anys Indistint(**) 
- HCP Sènior: Majors de 50 anys Indistint(**) 
- HCP Dones: Totes les categories(**) 

(*) 

Categoría: per cada jugador, es conservarà la categoria del dia que el jugador 
participi a la seva primera prova puntuable. 
(**) Categoría: Només puntuarà per a la classificació final del Circuit Nacional 2022 

En cada prova puntuable, els grups de sortida es faran segons marqui el reglament de 
cada una de les proves. 

Els tees de sortida seran vermelles per les dones i grogues per els homes. A criteri 
del Comitè de Competició per a cada prova. 

El rànquing s’actualitzarà desprès de cada prova i es podrà consultar a la web 
www.federaciogolfandorra.com o als despatxos de la Federació. 

http://www.federaciogolfandorra.com/
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3. MODALITAT, PUNTUACIONS i PREMIS 

El Circuit Nacional 2022 comptarà amb un calendari de 6 proves, puntuables pels 
Rànquings Nacionals. 

Cada torneig serà independent i organitzat per organismes diferents [ clubs, pa-
trocinidors, federació... ] i tindrà el seu propi reglament, podent variar les cate-
gories i la “política” de premis. 

Les proves puntuables homologades per la FGA es jugaran amb la modalitat Sta-
bleford individual indistint. 

La puntuació de cada prova pel rànquing [ i per cada categoria ] es farà seguint els 
criteris següents: 

• Per la classificació final del rànquing, es consideraran totes les proves. 
• Categories Scratch: Es sumaran els punts guanyats segons la classificació en cada 

prova.
 

• Categories Handicap: Es sumaran els punts guanyats segons la classificació en cada 
prova. 

Hi hauran 2 classificacions, la classificació Scratch i la classificació Handicap. 
Taula per la classificació a cada prova del circuit nacional 

- Primer : 20 punts 
- Segon: 16 punts 
- Tercer: 14 punts 
- Quart: 12 punts 
- Cinquè: 10 punts 
- Sisè: 8 punts 
- Setè: 6 punts 
- Vuitè: 4 punts 
- Novè: 2 punts 
- Desè: 1 punt 
- Onzè: 1 punt 
- Dotzè: 1 punt 

 Optar a premis el primer classificat de cada categoria de cada prova excepte les 
tres   categories (**) que seran única i exclusivament puntuables per a la classificació final 
del Circuit Nacional 2022. 
(**) Categoría: Només puntuarà per a la classificació final del Circuit Nacional 2022 



 3

4. CALENDARI 

  

5. DESEMPATS i ENTREGA DE PREMIS 

En cas d’empat a cada prova, els jugadors desempataran segons el reglament de la 
prova.  

Es premiarà amb 8 punts extra als participants que juguin tot el Circuit Nacional 

En cas d’empat final al 1er lloc del rànquing, l’ordre de classificació́ s’establirà ̀
segons la millor volta SCRATCH executada de les 6 proves. Si persisteix l’empat, 
s’executarà la segona millor volta de les 6 proves, i aixi successivament fins que es 
desfagi el desempat. Si han empatat les 6 proves scratch es decidira en una volta 
de 18 forats match play.  

La resta de jugadors es classificaran ex-aequo. 

L’entrega de premis acreditant als campions del circuit nacional i les classifica-
cions finals del rànquing en les diferents categories mencionades al punt 2 d’aque-
st reglament, es farà després de l’última prova puntuable 

Totes les proves organitzades per la FGA atorgaran premis de la marca PING, pa-
trocini principal de l’Equip Nacional 

FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA 
Carrer St. Antoni, 5 - Entresol D AD700 Escaldes-Engordany 
Horari de secretaria de 16h a 20h de dilluns a divendres 
+376 861 100 
info@fga.ad  
http://www.federaciogolfandorra.com 

Escaldes-Engordany, Gener  2022

Data Nom de la prova Lloc

22-23.04.2022 Trofeu Primavera Aravell Golf

07.05.2022 Social CGP Real Club de golf Cerdanya

08.05.2022 Social CGP Aravell Golf

03-04.06.2022 Open Andorra Aravell Golf

Septembre 2022 Copa Andorra Golf Soldeu

05.11.2022 Prova Final Aravell Golf

mailto:info@fga.ad
http://www.federaciogolfandorra.com

