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Acta de reunión de capitans 

 

 
Lloc: Restaurant El Nadal (Hostalets de Balenya)  

Data: 25 de Març de 2018 

Asistents: 34 capitans + Cinto Saumell, Josep Oliva i Vicenç Puchades. 

 

Temes tractats a la reunió 
 

Recordatori sobre l’inscripció als tornejos d’Intercamps 

 

- Es recorda que: 

 Cada equip tindrà que ingressar en el compte bancari de SEMAR 150€ 

per l’inscripció  + 100€ per equip inscrit a Intercamps de SEMAR. 

 Un equip pagará una única vegada l'inscripció, independentment dels 

tornejos que jugui. 

 Això dóna dret   als obsequis de final de campionat, als lots guanyats 

durant la competició, als trofeus dels guanyadors i a que puguin jugar un 

nombre indeterminat de reserves. 

 Un equip pagará una única vegada l'inscripció, independentment dels 

tornejos que jugui. 

 El abonament que tenia que fer el camp en cada prova a SEMAR, segons 

lo previst anteriorment (en concepte de premis i regals); a partir d'ara 

será de 100€ i ho fará al capita del seu equip quan es jugui en el seu 

camp (si teniu mes d'un equip en un mateix torneig, l'abonament es fará 

a un equip diferent cada vegada). 

 

Dinars de les finals 

 

Es recorda que aquest any l’encarregat d’orgnitzar el dinar de la final es el 

camp. 

Degut a la preocupació de que per diversos motius aquest dinar de final de 

temporada on s’entregarán els trofejos als guanyadors, no tingui el mateix 

exit de participants i de menus adients, es per aixó que Semar proposa 

participar amb l’organització del dinar de la final: 

 

- El camp on es jugui la final i un capità d’equip del club d’aquest camp, 

s’encarregarán d’organitzar el dinar. 

- Semar parlará amb el camp i el capitá d’equip. 

- Es demanarán dos menus de preus diferents. 
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- Els equips, per votació, escolliran quin dels dos menus es que volen per el 

dinal de la final. 

 

Si aquest any els dinars de les finals no surten be ja sigui per participación o 

per qualitat del dinar, Semar es plantejará tornar a la forma d’inscripció de 

50€/jugador. 

 

L’experiencia de Semar en l’organització de dinars masius es: 

 

- Els restaurants donan un preu més gran per 40 persones que per una 

persona individual. 

- Degut a la quantitat de gent que van al dinar (70 persones), hi han 

restaurants que no están preparats per donar un servei i qualitat del 

mengar adients. 

- 3 dies abans del dinar es te que dir al restaurant el nº de comensals que 

vindrán. Si despres falla algún comensal, es tindrá que pagar igualment al 

restaurant. 

 

Finals del torneig Intercamps CLASSIC. 

 

- Els camps de les finals s’han escollit en funció del resultat de les enquestes 

que els delegats de Semar han fet en cada camp. 

- Els camps escollits son: 

 

 Divisió 1: camp de Franciac 

 Divisió 2: camp de Sant Cebrià 

 Divisió 3: camp de Gualta (per cert el millor valorat de tots) 

 Divisió 4: camp de Vallromanes 

 Divisió 5: camp de HCP1 

 

- Les dates son les previstes en un inici. 

 

Finals del torneig Intercamps MATCH PLAY. 

 

- Els camps de les finals s’han escollit en funció de la quantitat d’equips que 

te un club 

- Les dates son les previstes en un inici. 

 

Final SEMAR / ASSEP. 

 

- Aquest any no es jugará. 

 

Ryder 
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- Es jugará al camp de Vallromanes. 

 

MATCH PLAY / Equips 

 

- Es jugará al camp de Sant Cebrià. 

 

Intercamps CLASSIC 2019-2020 

 

- S’iniciará el 4 de setembre.  

- Degut al exit de la Divisió d’Honor, es propossa la creació d’una 2ª Divisió 

d’Honor a expenses de que estigui d’acord ASSEP; consultat amb ells, es 

decideix continuar amb el mateix format. 

- En el pròxim campionat les pujades i baixades de divisions es mantindrien 

amb el sistema actual 

 

Intercamps MATCH PLAY 2019-2020 

 

- S’iniciará el 18 de setembre: 

- El format actual, Div1 modalitat scratch i divisions 2 i 3 modalitat handicap, 

es mantindrà 

- Les divisions tindran que fer arribar a la FCPP, la llista de jugadors per 

ordre de Handicap 

- En els camps de nou forats jugaran el primer dia, els 2 primers equips de la 

classificació general amb els seus adversaris. 

- Com solucionem, quant juguin primer contra segón ?, pendent de parlar amb 

la FCPP. 

- Es d’esperar que amb els moviments de pujades i baixades de div., ens 

trobem que els equips ja estan situats amb la modalitat de joc que els hi 

correspon. 

- La propera temporada també hi haurà una fase regular i una fase de 

campions 

 

Reglaments tornejos Intercamps 2019-2020 

 

- Un cop fet el calendari de competicions i entregat als capitans i clubs, es 

donaran 30 dies als clubs per proposar modificacions, les mateixes 

s’estudiaran i es mirarà d’adequar-nos a la petició del canvi, transcorregut 

aquest termini, no farem modificacions als calendaris, a menys que les 

mateixes vinguin motivades per inclemències meteorològiques, No afegirem 

equips a la competició despres de la primera prova i abans de la segona 

prova 
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Actual Intercamps EPPA 

 

- Es un torneig que tenim mols dubtes, ja que el nombre d’equips aquest any a 

tornat a ser de 8, i a menys que a la propera temporada no tinguem una 

inscripció de 16 equips, el suprimirem i el substituirem per un altre torneig 

a comentar en el punt 6. 

 

Nou torneig Intercamps EPPA 2019-2020 

 

- L’ intenció en un principi era fer un campionat individual sènior, però ens 

trobaríem en que estem fen la competència al Pentagonal, i una de les 

premisses que hem de respectar els organitzadors de tornejos es no fer-

nos la competència. 

- Es crearà un torneig en els que els clubs anomenaran els seus quatre o sis 

millors jugadors, aquest jugadors formaran un equip que competirà en nom 

del club que representa. 

- Seran quatre o sis jugadors en funció dels nombre de clubs que aportin 

jugadors, en total com a mínim tenen que competit 72 jugadors 

- La modalitat de joc serà individual Medal, mides EPPA i puntuaran las tres o 

cinc millors targetes, depenent que els equips, siguin de quatre o sis 

jugadors 

- Es jugaran 8 jornades i els camps a on es juga serà per sorteig a la FCPP i 

participaran els club que aporten jugadors 

- El primer partit es jugarà el mes d’Octubre i es jugarà els segons dilluns de 

cada mes 

- La classificació serà per club per scratch i handicap 

- L’organització farà una llista dels millors jugadors en funció dels seu 

resultats, els tres millors jugadors scratch tindran premi 

- Tindran premi el primer equip scratch i handicap 

 

Campionat d’Europ Seniors 

 

- El proper any es juga el Campionat d’Europa Sènior, esperem que al mateix 

s’apunti el major nombre de jugadors, ja que així demostrarem que els 

sènior som la part mes important i nombrosa dels jugadors que composant la 

FCPP, també si aquest campionat es un èxit, podrem demanar a la FCPP la 

creació de una selecció sènior, per competir amb altres seleccions sènior 

d’altres països, i demanar subvencions per aquestes competicions.  

 

Cloenda 

 

- A finals del mes d’Agost a la web semargolf.com tindreu tots els reglaments 

i calendaris de la temporada 2019/20 



25/03/2019  5 

 

- En cas de quelcom dubte, a la mateixa web el podeu plantejar, o be per 

telèfon amb els responsables esportius de Semar 

 

Precs i preguntes 

 

S’han fet les següents propostes i comentaris: 

 

- Es proposa que el nou torneig EPPA es reglamenti com la Copa de Catalunya. 

- Es proposa que el nou torneig EPPA es reglamenti com la Copa Femenina de 

Catalunya 

- Baixar l’edat senior a 50 anys 

- El sistema de hándicap en el torneig intercamps MATCH PLAY ha sigut un 

exit. 

 

 

Sense res mes a tractar, es dona per acabada la reunió 


