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1.0 REGLAMENT D´HONORS 
 

 
 

PER A LA CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE SOCI D'HONOR, MEDALLA Al MÈRIT EN 
GOLF, PLACA Al MÈRIT EN GOLF I MEDALLA DE JUGADOR D'HONOR DE LA 
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 
Per a distingir a quantes persones o col·lectivitats se signifiquen meritòriament en l'esport 
del Golf a València, la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana crea el títol de Soci 
d'Honor, la Medalla al Mèrit en Golf i la Medalla de Jugador d'Honor de la Federación de 
Golf de la  Comunitat Valenciana, que premiarà actuacions rellevants en tots els sectors 
d'aquest esport. 
 
La necessitat de circumscriure els mèrits a significades conductes i actuacions i fer que 
tinguen accés els millors, obliga a reglamentar aquesta concessió a fi de marcar en normes 
concretes, el genèric de la idea i donar força de reglament a les bases que regulen la 
concessió. 
  
 En virtut d'això es redacta el següent 
  
 
 

1.0.1 REGLAMENT 
 
 
Article 1.- El títol de Soci d'Honor, la Medalla al Mèrit en Golf, la Placa al Mèrit en Golf i 
la Medalla de Jugador d'Honor, creades per la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana, serviran per a premiar destacades actuacions en els diferents sectors de la seua 
especialitat. 
 
 

1.0.1.0.1 Del títul de Soci d´Honor 
 
Article 2.- La concessió del Títol de Soci d'Honor de la Federación de Golf de la 
Comunitat Valenciana, podrà ser atorgat per la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana a personalitats nacionals o estrangeres, siguen federats o no de la Federación de 
Golf de la Comunitat Valenciana, com a mostra de l'alta consideració que es mereixen. 
 
 

1.0.1.0.2 De la Medalla al Mèrit en Golf de la 
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 



 

 
Article 3.- La medalla al Mèrit en Golf de la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana es podrà atorgar: 
 

a) A l'esportista, pel conjunt de les seues actuacions o per un  triomf rellevant 
aconseguit fora d'Espanya. 

 
b) Al directiu consagrat en l'organització i foment del Golf, per les seues actuacions 

en general, en quantes activitats es relacionen amb aquest esport i produïsquen el 
manteniment d'un ambient entusiasta que eleve l'afició dins de l'òrbita de la seua 
actuació. 

 
c) A la personalitat civil que amb la seua ajuda eleve el nivell esportiu del Golf, 

aconseguint noves metes que conduïsquen al seu millorament, engrandiment i 
difusió. 

 
d) A la persona pertanyent a un Ens federat organitzador, que per la seua actuació al 

capdavant del mateix aconseguisca alts beneficis i facilitats per al 
desenvolupament del Golf a fi de que la seua pràctica aconseguisca el major àmbit 
i difusió entre els golfistes. 

 
e) A la persona protagonista d'una labor assídua i constant, certificada pels anys, de 

la consagració i dedicació en pro del Golf. 
 
 

 1.0.1.0.3 De la Placa al Mèrit en Golf de la 
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 

 
 Article 4.- La Placa al Mèrit en Golf de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 
es podrà atorgar a aquells Organismes, Corporacions, Clubs, Associacions, Societats i 
altres col·lectivitats que contraguen significats mèrits de naturalesa similar als enunciats en 
l'apartat e) de l'article anterior. 
 
 

1.0.1.0.4 De la Medalla del Jugador d´Honor de la 
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 

 
Artículo 5.- La Medalla del jugador d'Honor de la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana podrà ser concedida als jugadors de la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana els grans mèrits de la qual esportius els hagen portat a guanyar un Campionat 
d'Espanya defensant els colors del Club o Camp de golf de la Federación de la Comunitat 
Valenciana, siguen professionals o aficionats. 
 
 
 

1.0.2 Drets i Obligacions 



 

  
 

1.0.2.1 Del Soci d´Honor de la 
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 

 
Article 6.- El Títol de Soci d'Honor de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, 
que es podrà accedir amb qualitat de President Honorari, té caràcter vitalici. Els designats 
mancaran de facultats en el govern i administració d'aquesta Federación de Golf de la 
Comunitat Valenciana, però el President efectiu i la Junta Directiva, podran encomanar-los 
funcions representatives. 
 
Els afavorits podran ostentar l'uniforme de la nostra Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Tindran iguals drets als indicats en l'Article 7. 
 
 

1.0.2.1.1 De la Medalla al Mèrit en Golf de la 
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 

 
Article 7.- La Medalla al Mèrit en Golf de la Federación  de Golf de la Comunitat 
Valenciana dona dret a: 

 
a) Lliure entrada i joc en tots els ens federats en la Federación de Golf de la 

Comunitat Valenciana. 
 
b) Gratuïtat a perpetuïtat de les despeses que puga establir la Federación de Golf de 

la Comunitat Valenciana. 
 
c) Facultat d'ostentar la Medalla al Mèrit en Golf de la Federación de Golf de la 

Comunitat Valenciana en les competicions o en els actes esportius. 
 

La insígnia de solapa es podrà ostentar en tot moment. 
 
 

1.0.2.1.2 De la Placa  al Mèrito en Golf de la 
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 

 
Artícle 8.- La Placa al Mèrit en Golf de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 
dona dret a la persona jurídica que la posseïsca, a fer ús de tal distinció amb caràcter privat 
o públic on i quan estime convenient. 
 
 

1.0.2.1.3 De la Medalla de Jugador d´Honor de la 
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana. 

 



 

Article 9.- La Medalla de Jugador d'Honor de la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana dona dret a ostentar-la en les competicions o en els actes esportius. 
 
La insígnia de la solapa es podrà ostentar en tot moment. 
 
.No es podran usar les condecoracions concedides per aquest Reglament d'Honors, o les 
seues insígnies, fins que els interessats hagen rebut el títol corresponent autoritzat per la 
signatura del President de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 

1.0.3 De la seua proposta 
 
 
Article 10.- Podran proposar a la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana.la 
concessió del títol de Soci d'Honor, la Medalla al Mèrit en Golf i la Placa al Mèrit en Golf 
de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, a persones o col·lectivitat 
determinada: 
 

a) El President  de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana. 
 
b) La Junta Directiva. 
 
c) Els Delegats Provincials  de la Federació. 
 
d) Les Juntes Directives dels Clubs i Entitats federades. 

 
Article 11.- En qualsevol dels casos abans citats, la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana tramitarà el corresponent expedient en el qual es recullen els mèrits adduïts 
pels proponents a favor de les persones o col·lectivitats proposades. Conclòs l'expedient el 
sotmetrà a la consideració de l'Organisme que se cita en l'article següent. 

 
 
 

1.0.4 De la seua tramitació 
 
 

Article 12.- L'Adjudicació del Títol de Soci d'Honor, Medalla al Mèrit en Golf i Placa al 
Mèrit en Golf de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana es durà a terme per un 
Jurat compost per la Junta Directiva de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, 
convocada en sessió extraordinària a aquest efecte, pel seu President. 

 
Article 13.- El Jurat, una vegada reunit i d'acord per unanimitat o majoria de vots dels 
presents en cas de discrepància, estendrà una acta amb l'acord recaigut. 
  
La votació per part del Jurat serà secreta. 



 

 
Article 14.- Les Medalles de Jugador d'Honor de la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana, s'aprovaran en Junta Directiva de la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana, a proposta del President del Comité de Competició del Club al qual pertanga 
el federat. 
 
Article 15.- Per a efectuar la notificació als interessats caldrà el vistiplau de la Junta 
Directiva de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana. 
 
Article 16.- Les concessions del títol de Soci d'Honor, la Medalla al Mèrit en Golf i 
Medalla del Jugador d'Honor de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, es 
donaran a conéixer als Clubs, Entitats i persones interessades mitjançant la corresponent 
circular federativa. 
 
 
 

1.0.5 DISPOSICIONS FINALS 
 
 

Primera.- El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació de 
l'Assemblea General. 
 
Segunda.- Queden derogades quantes Normes i Reglaments federatius s'oposen al següent 
Reglament. 
 
Tercera.- El present Reglament ve a desenvolupar el que es disposa en l'article 54 dels 
Estatuts de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana. 
 
(Còpia literal dels Estatuts de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana). 
   
 
 

RECOMPENSES 
 
 
Article 54.- La Federación de Golf de la Comunitat Valenciana podrà premiar els mèrits 
contrets per totes aquelles persones nacionals o estrangeres que hagen desenvolupat una 
labor important en favor de l'esport del Golf, i podrà atorgar-los tota classe de títols i 
recompenses honorífiques que destaquen i realcen la seua actuació. 
 
Un Reglament especial determinarà la classe de recompensa i mèrits precisos per a 
aconseguir-los i la manera de sol·licitar-los i concedir-los. 


