
20 dic. 2022 
CTO ORDINO 
Federacio de golf d’Andorra  

Estimats federats, 

El present document es per informar del mètode de selecció dels membres de l’Equip Nacional.

Sempre que s’hagi de seleccionar un equip que representi a la FGA en una competició oficial, 
independentment del nombre de participants que el componen, una part dels components s’escull per 
selecció automàtica per mèrits propis en funció a la classificació en els rànquings pertinents o proves 
puntuables i l’altra part és a criteri del CC (Comitè de Competició) i la Comissió Esportiva.

Tenint la Comissió Esportiva la potestat de conformar l'equip definitiu que representa a la FGA, s’atendrà 
per a la formació d’aquest no solament a criteris purament esportius, sinó també a aquells criteris tals 
com l’actitud, el compromís amb la FGA i els seus programes, de tots els jugadors que puguin ser 
seleccionats. 

Així, seran també vinculants les avaluacions dels jugadors que realitzin els tècnics i, el CC, podrà 
sotmetre a la Comissió Esportiva la seva recomanació de no comptar amb algun jugador en particular, si 
aquest no compleix amb els requisits extra-esportius indicats o qualsevol altre d’anàloga rellevància que 
impedeixi a un jugador en particular formar part de l'equip de la FGA  i, tot això, amb total independència 
de la classificació obtinguda pels resultats esportius. 

La necessitat del compliment per part dels jugadors seleccionats de tots els requisits esportius i extra-
esportius indicats, es considera imprescindible per formar un equip totalment cohesionat i amb una 
actitud de companyonia i integració sense fissures, a fi de garantir el màxim rendiment esportiu i 
exemplaritat sempre exigibles a qualsevol jugador que representi a la FGA. 

En aquestes obligacions estan incloses les concentracions obligatòries que el CC cregui oportú, les 
presentacions oficials i els viatges a les competicions amb el grup. A més a més, el compliment dels 
horaris establerts per el CC en els viatges dels campionats i totes les normes de convivència establertes 
per el CC.

En cas que algun participant seleccionat automàticament no hi pogués assistir, aquesta posició no es 
trasllada en la classificació i la vacant es cobrirà amb un altre jugador seleccionat a criteri del CC i la 
Comissió Esportiva de la FGA. 

L’any 2023 hi haura participació andorrana a dues competicions per equips masculins:

• CAMPIONAT INTERNATIONAL DE SOTOGRANDE. Tindrà lloc a Cadis del 14/22 d’abril 2023. 
Hi haurà 4 jugadors. 

               No tenim l'accés garantit. 

• EUROPEAN MEN'S TEAM SHIELD CHAMPIONSHIP. Tindrà lloc a Grècia del 2-5 d’agost 
2023. Hi haurà 4 jugadors.

L'Equip aquest any està integrat per 4 membres, que no han de ser el mateixos obligatòriament a les 
dues competicions. 
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Es valorarà la joventut del aspirants i la implicació en el projecte dels equips nacionals. 

Requeriments: 

• Handicap màxim acceptat es de 5,5.  (en el moment de fer el mail d'interès) 
• Nacionalitat andorrana.
• Llicència federativa andorrana en vigor.

Per poder accedir a aquest equip tots els aspirants han d’enviar un mail on  indiquin l'interès per ser 
membre de l'equip, en una competició o les dues. Ells mateixos, hauran d´explicar quines són les seves 
rutines d'entrenament tant tècnic com físic, així mateix, els objectius que tenen per aquest 2023 i els 
objectius que tenen a mig termini. 

Amb tota aquesta informació es decidirà quin mètode és el mes adequat per crear aquesta selecció.
El 15 de Gener s’informara de les proves puntuables per accedir a l’equip. 

La persona aspirant a l’equip, accepta el reglament disciplinari i la normativa aplicada a l’esportista amb 
el que refereix al control antidopatge.  També accepta    la disponibilitat als entrenaments en grup, 
concentracions o competicions puntuables o recomanades per la FGA. 

El fet de ser aspirant a membre de l'equip no dona dret a ser membre de l'equip. 

Un cop s’accepta a l’aspirant se li carregarà la quota de tecnificació 2023 de 200€. En concepte de 
seguimet tècnic aquest 2023 fins a finalitzar les competicions esmentades. 

El 8 de Gener de 2023 és la data màxima per enviar el mail de sol·licitud per ser aspirant. La 
federació contestarà els mails i els hi donarà la contesta si son aptes per ser aspirants o no. 

La FGA es reserva el dret de poder modificar l'accés a l’Equip Nacional si les necessitats del mateix ho 
requereixen. 

Atentament 

Comitè de competició de la FGA 
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