
 

  

RÀNQUING FCPP 2014 
  

 
L’ inscripció i participació a la Competició implica l’acceptació implícita d’aquest  
Reglament i de totes les normes que se’n deriven de les entitats organitzadores 
incloent el tractament  de dades i l’acceptació de difusió d’imatges i dades 
esportives dels jugadors amb caràcter promocional. L’ inscripció i participació a la  
Competició implica l’acceptació i declaració per part del jugador de que es troba en  
plenes condicions físiques i de salut per a la pràctica del Pitch & Putt.  
 

  
REGLAMENT 

  
1- CATEGORIES 
 
Hi haurà tres categories generals puntuables dins de la competició Rànquing de 
Catalunya: l’absoluta, la femenina i  la sènior. 
 

 L’absoluta sorgirà d’aplicar els criteris de puntuació a tot el conjunt de 
jugadors i jugadores participants. 

 La femenina sorgirà d’aplicar els criteris de puntuació al conjunt de 
jugadores femenines participants. 

 La sènior sorgirà d’aplicar els criteris de puntuació al conjunt de jugadors i 
jugadores sèniors participants. Són jugadors o jugadores sèniors aquells que 
acompleixin 55 anys o més en el 2014. Dins de la classificació sènior es 
distingirà els jugadors supersèniors. Són jugadors supersèniors aquells que 
acompleixin 70 anys o més en el 2014 per homes i 67 anys o més per 
dones. 
 

Es realitzarà simultàniament una classificació scratch i una classificació handicap 
per cadascuna de les 3 categories generals (absoluta, femenina, sènior). 
 
El Rànquing Juvenil i Júnior FCPP 2014 tindrà les seves pròpies proves i el seu 
Reglament específic. 
 
2- PROVES QUE PUNTUEN 
 
Per a poder participar en una prova del Rànquing caldrà que el jugador disposi d’un 
handicap de P&P igual o inferior a 18,4. Tant en el moment de realitzar la 
inscripció, en el moment de confeccionar els horaris de sortida i en el moment de 
jugar la competició. 
 
Per puntuar el jugador haurà de tenir la seva llicència de jugador en vigor, al 
corrent del pagament (pagat el rebut del 2014) i sense estar complint  cap sanció 
esportiva. 
 
Per a la confecció del Rànquing Absolut Scratch de Catalunya de l’any 2014, es 
tindran en compte les 6 millors puntuacions corresponents als resultats de les 
següents proves: 
 

 Resultat scratch de les 9 proves del Rànquing FCPP 2014. 
 Classificació en el Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2014. 
 Classificació en el Campionat de Catalunya Matxplay FCPP 2014. 

 
 



 

Per a la confecció del Rànquing Femení Scratch de Catalunya de l’any 2014, es 
tindran en compte les 6 millors puntuacions corresponents als resultats de les 
següents proves: 
 

 Resultat scratch de les 9 proves del Rànquing FCPP 2014. 
 Classificació en el Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2014. 
 Classificació en el Campionat de Catalunya Matxplay FCPP 2014. 
 Classificació en el Campionat de Catalunya Femení FCPP 2014. 

 
Per a la confecció del Rànquing Sènior Scratch de Catalunya de l’any 2014, es 
tindran en compte les 6 millors puntuacions corresponents als resultats de les 
següents proves: 
 

 Resultat scratch de les 9 proves del Rànquing FCPP 2014. 
 Classificació en el Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2014. 
 Classificació en el Campionat de Catalunya Matxplay FCPP 2014. 
 Classificació en el Campionat de Catalunya Sènior FCPP 2014. 

 
Per a la confecció del Rànquing Absolut Handicap de Catalunya de l’any 2014, es 
tindran en compte les 6 millors puntuacions corresponents als resultats de les 
següents proves: 
 

 Resultat scratch de les 9 proves del Rànquing FCPP 2014. 
 
Per a la confecció del Rànquing Femení Handicap de Catalunya de l’any 2014, es 
tindran en compte les 6 millors puntuacions corresponents als resultats de les 
següents proves: 
 

 Resultat scratch de les 9 proves del Rànquing FCPP 2014. 
 
Per a la confecció del Rànquing Sènior Handicap de Catalunya de l’any 2014, es 
tindran en compte les 6 millors puntuacions corresponents als resultats de les 
següents proves: 
 

 Resultat scratch de les 9 proves del Rànquing FCPP 2014. 
 

3- DATES I SEUS DE LES PROVES DEL RÀNQUING 
 

Data Camp Seu 
07,08,09/03 Franciac 
11,12,13/04 Bellpuig 

30,31/05,01/06 Mas Gurumbau 
27,28,29/06 Sant Jaume 
08,09,10/08 El Torrent 
08,09,10/08 Vall d’Ordino 
03,04,05/10 Can Cuyàs 

31/10,01,02/11 Hcp 1 
28,2930/11 Gualta 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4- DATES I SEUS DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA PUNTUABLES 
 

 Prèvia Campionat Catalunya Absolut – 12,13/07 – P&P Vallromanes 
 Campionat Catalunya Absolut – 19,20/07 – P&P Vallromanes 
 Campionat de Catalunya Femení – 27,28/09 – P&P St.Cebrià 
 Campionat de Catalunya Sènior – 25,26/10 – P&P Castelló 
 Prèvia C. Catalunya MatxPlay – 30,31/08 – P&P Platja d’Aro 
 Campionat Catalunya MatxPlay – 06,07/09 – P&P Platja d’Aro 

 
5- PUNTUACIÓ 
 
Els 9 concursos de cada camp tindran una forma de puntuació en el que, malgrat 
ser medal play, es transformarà el resultat a punts segons la taula següent del 
resultat scratch o handicap segons la classificació corresponent: 
 
40 cops        50 punts 50 cops        40 punts 60 cops        30 punts 
41 cops        49 punts 51 cops        39 punts 61 cops        29 punts 
42 cops        48 punts 52 cops        38 punts 62 cops        28 punts 
43 cops        47 punts 53 cops        37 punts 63 cops        27 punts 
44 cops        46 punts 54 cops        36 punts 64 cops        26 punts 
45 cops        45 punts 55 cops        35 punts 65 cops        25 punts 
46 cops        44 punts 56 cops        34 punts 66 cops        24 punts 
47 cops        43 punts 57 cops        33 punts 67 cops        23 punts 
48 cops        42 punts 58 cops        32 punts 68 cops        22 punts 
49 cops        41 punts 59 cops        31 punts 69 cops        21 punts 
 
i així seguint la taula fins arribar a 89 cops 1 punt. Per la part superior de la taula 
es consideraria que cada cop menys seria un punt més. 
 
Per premiar la posició en cada classificació hi haurà punts de bonificació per posició 
segons les taules següents: 
 
Campionat de camp puntuable per al Rànquing de Catalunya FCPP 2014 
 
Els punts corresponents al resultat scratch o handicap segons correspongui més els 
següents punts en funció de la posició a la classificació: 
 

Guanyador 20 16º 8 31º 6 46º 4 
2º 12 17º 8 32º 6 47º 4 
3º 12 18º 8 33º 6 48º 4 
4º 11 19º 8 34º 6 49º 4 
5º 11 20º 8 35º 6 50º 4 
6º 11 21º 8 36º 6 51º 4 
7º 10 22º 7 37º 5 52º 4 
8º 10 23º 7 38º 5 53º 4 
9º 10 24º 7 39º 5 54º 4 
10º 10 25º 7 40º 5 55º 4 
11º 9 26º 7 41º 5 Del 56º al 66º 3 
12º 9 27º 7 42º 5 Del 67º al 78º 2 
13º 9 28º 7 43º 5 Del 79º al 100º 1 
14º 9 29º 6 44º 5  
15º 9 30º 6 45º 5  

 
 
 
 



 

Puntuació Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2014 
 
La següent puntuació s’aplicarà a la categoria Absoluta en funció de la posició a la 
classificació final del Campionat: 
 

Guanyador 70 16º 46 Del 31º al 35º 43 
2º 55 17º 46 Del 36º al 40º 42 
3º 52 18º 46 Del 41º al 45º 41 
4º 50 19º 46 Del 46º al 50º 40 
5º 50 20º 46 Del 51º al 55º 39 
6º 48 21º 45 Del 56º al 60º 38 
7º 48 22º 45 Del 61º al 65º 37 
8º 48 23º 45 Del 66º al 70º 36 
9º 48 24º 45 Del 71º al 75º 35 
10º 48 25º 45 Del 76º al 80º 34 
11º 47 26º 44 Del 81º al 90º 33 
12º 47 27º 44 Del 91º al 100º 32 
13º 47 28º 44  
14º 47 29º 44  
15º 47 30º 44  

 
La resta de jugadors a partir del lloc 101º que hagin jugat el Campionat final 
tindran 30 punts. 
 
Els jugadors que hagin jugat la fase prèvia del Campionat (quan hi hagi Fase 
Prèvia) tindran 20 punts no acumulables als aconseguits per jugar el Campionat. 
 
Els empats en els Campionats de Catalunya es resoldran segons el Reglament del 
Campionat de Catalunya en qüestió per a la primera posició i la resta d’empats 
tindran la mateixa puntuació corresponent a la suma de punts de la posició en la 
que empaten dividit pel número d’empatats. S’arrodonirà el resultat al número 
enter més proper. 
 
Els jugadors millor classificats a la classificació acumulada del Rànquing Absolut 
FCPP 2014 tindran accés a jugar el Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2014 
sense jugar la fase prèvia del mateix segons s’especificarà en el Reglament de la 
pròpia competició. 
 
Puntuació pel Campionat de Catalunya Matxplay FCPP 2014 
 
La següent puntuació s’aplicarà a la categoria Absoluta en funció de la posició a la 
classificació final del Campionat: 
 

Guanyador 70 Empats del 9º al 16º  40 
2º 55 Empats del 17º al 32º  38 
3º 52 Empats del 33º al 64º  36 
4º 50  
5º 48  
6º 46  
7º 44  
8º 42  

 
Els jugadors que hagin jugat la fase prèvia del Campionat tindran 20 punts no 
acumulables als aconseguits per jugar el Campionat. 
 



 

Els jugadors millor classificats a la classificació acumulada del Rànquing Absolut 
FCPP 2014 tindran accés a jugar el Campionat de Catalunya Matxplay FCPP 2014 
sense jugar la fase prèvia del mateix segons s’especificarà en el Reglament de la 
pròpia competició. 
 
Puntuació pel Campionat de Catalunya Femení i Sènior FCPP 2014 
 
La següent puntuació s’aplicarà a les categories Femenina i Sènior en funció de la 
posició a la classificació final del Campionat: 
 

Guanyador 55 16º 41 Del 31º al 35º 38 
2º 50 17º 41 Del 36º al 40º 37 
3º 47 18º 41 Del 41º al 45º 36 
4º 45 19º 41 Del 46º al 50º 35 
5º 45 20º 41 Del 51º al 55º 34 
6º 43 21º 40 Del 56º al 60º 33 
7º 43 22º 40 Del 61º al 65º 32 
8º 43 23º 40 Del 66º al 70º 31 
9º 43 24º 40 Del 71º al 75º 30 
10º 43 25º 40 Del 76º al 80º 29 
11º 42 26º 39 Del 81º al 90º 28 
12º 42 27º 39 Del 91º al 100º 27 
13º 42 28º 39  
14º 42 29º 39  
15º 42 30º 39  

 
La resta de jugadors a partir del lloc 101º que hagin jugat el Campionat final 
tindran 25 punts. 
 
Els jugadors que hagin jugat la fase prèvia del Campionat (quan hi hagi Fase 
Prèvia) tindran 20 punts no acumulables als aconseguits per jugar el Campionat. 
 
Els empats en els Campionats de Catalunya es resoldran segons el Reglament del 
Campionat de Catalunya en qüestió per a la primera posició i la resta d’empats 
tindran la mateixa puntuació corresponent a la suma de punts de la posició en la 
que empaten dividit pel número d’empatats. S’arrodonirà el resultat al número 
enter més proper. 
 
A les categories Sènior i Femenina del Rànquing FCPP 2014 també es puntuarà en 
forma de prova descartable per aquells jugadors o jugadores d’aquestes categories 
que hagin participat al Campionat de Catalunya Absolut i Campionat de Catalunya 
Matxplay per tal de potenciar la participació d’aquests jugadores i jugadores en 
aquestes proves de caràcter absolut. 
 
La puntuació aplicable a les categories Femenina i Sènior en funció de la posició a la 
classificació final d’aquests campionats serà la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Puntuació al Rànquing Sènior i Femení per classificació al Campionat de Catalunya 
Absolut FCPP 2014: 
 

Guanyador 55 16º 41 Del 31º al 35º 38 
2º 50 17º 41 Del 36º al 40º 37 
3º 47 18º 41 Del 41º al 45º 36 
4º 45 19º 41 Del 46º al 50º 35 
5º 45 20º 41 Del 51º al 55º 34 
6º 43 21º 40 Del 56º al 60º 33 
7º 43 22º 40 Del 61º al 65º 32 
8º 43 23º 40 Del 66º al 70º 31 
9º 43 24º 40 Del 71º al 75º 30 
10º 43 25º 40 Del 76º al 80º 29 
11º 42 26º 39 Del 81º al 90º 28 
12º 42 27º 39 Del 91º al 100º 27 
13º 42 28º 39  
14º 42 29º 39  
15º 42 30º 39  

 
La resta de jugadors a partir del lloc 101º que hagin jugat el Campionat final 
tindran 25 punts. Els jugadors que hagin jugat la fase prèvia del Campionat (quan 
hi hagi Fase Prèvia) tindran 20 punts no acumulables als aconseguits per jugar el 
Campionat. 
 
Els empats en els Campionats de Catalunya es resoldran segons el Reglament del 
Campionat de Catalunya en qüestió per a la primera posició (de la competició, no la 
primera posició de la categoria) i la resta d’empats tindran la mateixa puntuació 
corresponent a la suma de punts de la posició en la que empaten dividit pel número 
d’empatats. S’arrodonirà el resultat al número enter més proper. 
 
Puntuació Rànquing Sènior/Femení per classificació al Campionat de Catalunya 
Matxplay FCPP 2011: 
 

Guanyador 55 Empats del 9º al 16º  35 
2º 50 Empats del 17º al 32º  33 
3º 47 Empats del 33º al 64º  31 
4º 45  
5º 43  
6º 41  
7º 39  
8º 37  

 
Els jugadors que hagin jugat la fase prèvia del Campionat tindran 20 punts no 
acumulables als aconseguits per jugar el Campionat. 
 
6- EMPATS EN UNA PROVA 
 
A efectes de puntuació, els jugadors empatats amb el mateix resultat tindran la 
mateixa puntuació corresponent a la suma de punts de les posicions en les que 
empaten dividit pel número d’empatats. S’arrodonirà el resultat al número enter 
més proper. 
 
 
 
 
 



 

7- INFORMACIÓ DELS RESULTATS 
 
Una vegada celebrada cadascuna de les proves puntuables al Rànquing, el camp 
organitzador penjarà a la vista dels jugadors el resultat scratch i l’enviarà a la FCPP 
qui també ho publicarà a la seva web. El camp conservarà les targetes de joc que 
passaran a estar a disposició de la FCPP un cop finalitzada la prova. En el període 
de tres dies des de la finalització de la prova, la FCPP farà públics els resultats 
definitius de la prova a efectes Rànquing i els punts acumulats guanyats pels 
jugadors, diferenciant les diferents categories i el club, si és el cas, pel que aquest 
any 2014 està inscrit en el Campionat de Catalunya per Equips FCPP – Interclubs 
ACPP 2014. 
 
8- TROFEUS I PREMIS 
 
En funció de la classificació aconseguida un cop finalitzades totes les 
proves puntuables es donarà un trofeu als: 
 

 10 primers classificats en el Rànquing Absolut Scracth 
 5 primeres classificades en el Rànquing Femení Scratch 
 5 primers classificats en el Rànquing Sènior Scratch 
 2 primers supersèniors classificats en el Rànquing Sènior Scratch 
 10 primers classificats en el Rànquing Absolut Handicap 
 5 primeres classificades en el Rànquing Femení Handicap 
 5 primers classificats en el Rànquing Sènior Handicap 
 2 primers supersèniors classificats en el Rànquing Sènior Handicap 

 
Es donaran medalles als: 
 

 Classificats de l’11 al 25 en el Rànquing Absolut Scracth 
 Classificades del 6 al 10 en el Rànquing Femení Scratch 
 Classificats de l’11 al 25 en el Rànquing Sènior Scratch 

 
S’entregaran els premis a la Festa del P&P 2014. 
 
Els jugadors millor classificats a totes les classificacions del Rànquing tindran plaça 
per jugar en qualitat de convidats juntament amb els Campions dels principals 
Campionats de Catalunya a una Copa de Campions que es jugarà un cop finalitzada 
la competició del Rànquing. S’assegurarà la participació a aquesta competició per 
als següents millors classificats a les diferents categories: 
 

 20 primers classificats de la categoria absoluta scratch 
 20 primers classificats de la categoria absoluta handicap 
 6 primers classificats de la categoria sènior scratch 
 6 primers classificats de la categoria sènior handicap 
 4 primeres classificades de la categoria femenina scratch 
 4 primeres classificades de la categoria femenina handicap 

 
En cas de que un jugador o jugadora estigui seleccionat per diversos d’aquests 
criteris, ocuparà la plaça d’una categoria segons el següent ordre: handicap 
femenina, handicap sènior, handicap absolut, scratch femenina, scratch sènior i 
scratch absolut. 
 
En cas de baixa per part d’algun jugador, guanyarà la plaça el següent jugador de 
la mateixa categoria que el jugador que ha estat baixa. En cas de que restin places 
per aquesta competició per coincidència dels primers classificats amb els Campions 
dels principals Campionats de Catalunya, guanyaran plaça per jugar els següents 
jugadors de la categoria scratch absoluta a partir de la plaça 21. 



 

Els guanyadors de l’any 2013 a les categories absolut scratch, femení scratch, 
sènior scratch i absolut handicap tindran els seus drets de joc gratuïts per a les 
proves del Rànquing de l’any 2014 excloent els Campionats de Catalunya, per tant 
fins un màxim de 9 proves. La gratuïtat d’aquestes proves són pels jugadors 
guanyadors sense poder cedir aquest dret a altres jugadors. 
 
Altres premis no especificats en aquest Reglament s’informaran adequadament als 
jugadors per part de la FCPP. 
 
9- DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL 
 
En cas d’empat en qualsevol posició premiada al Rànquing Absolut es desempatarà 
de la següent manera: en primer lloc segons el millor resultat en el Campionat de 
Catalunya Absolut, en cas de persistir l’empat segons millor resultat en el 
Campionat de Catalunya Matchplay, i en cas de persistir l’empat es desempatarà 
segons millor resultat a l’última prova, dues últimes, etc. 
  
En cas d’empat en qualsevol posició premiada pel Rànquing Femení o Sènior es 
desempatarà tenint en compte la classificació dels Campionats de Catalunya Femení 
o Sènior, i en cas de persistir l’empat es desempatarà segons millor resultat a 
l’última prova, dues últimes, etc. 
 
En cas d’empat a qualsevol posició premiada a la categoria handicap es 
desempatarà segons millor resultat a l’última prova, dues últimes, etc. 
 
10- COMITE DE COMPETICIÓ DE LA PROVA 
 
Estarà format per dos membres de la FCPP i per un membre del Comitè del propi 
Camp on es juga la prova. Presidirà el Comitè un membre de la FCPP. La suspensió 
de la prova durant la seva celebració és responsabilitat d’aquest Comitè. La 
suspensió de la prova prèviament a la seva celebració és responsabilitat de la FCPP 
i serà d’aplicació el protocol de decisió per la suspensió de proves oficials amb 
motiu d’inclemències meteorològiques. 
 
11- CONDICIONS DEL CAMP 
 
Representants de la FCPP visitaran el camp quan es consideri necessari abans de la 
celebració de la prova. Si el camp no està en les mínimes condicions es proposarà 
al Comitè d’urgència de la Comissió Esportiva de la FCPP que es posposi per una 
altra data que quedi lliure al calendari o es modifiqui la seu de la competició. 
 
Una vegada iniciada la prova tota la responsabilitat recaurà en el Comitè de 
Competició de la prova. 
 
12- PREU MÀXIM PER PROVA 
 
La FCPP estableix un preu màxim de 20 euros a cada prova i 15 euros a cada prova 
pels jugadors juvenils. 
 
Tindran gratuïtat per a jugar una prova per jornada els guanyadors de l’any 2013 a 
les categories absoluta scratch, femenina scratch i sènior scratch i absoluta 
handicap. 
 
A cada prova de l’any 2014, tindran gratuïtat per a jugar la prova els guanyadors 
de l’anterior prova del mateix any a cadascuna de les dues zones per a les 
categories absoluta scratch, femenina scratch, sènior scratch i absoluta handicap. 
 



 

A la primera prova del Rànquing 2014 només els guanyadors de l’any 2013 tindran 
gratuïtat per a jugar una prova de la zona Est o Oest. 
 
A la 5ª i 6ª proves del Rànquing 2014 corresponents a Andorra, els guanyadors de 
l’any 2013 tindran gratuïtat per a jugar les dues proves. També tindran gratuïtat 
per a jugar aquestes proves els guanyadors de l’anterior prova de ambdues zones 
de joc. 
 
A la 7ª prova del Rànquing 2014 els guanyadors de l’any 2013 tindran gratuïtat per 
a jugar la prova, així com els guanyadors de qualsevol de les anteriors proves 
d’Andorra. 
 
Els preus dels Campionats de Catalunya s’establiran en els reglaments propis. 
 
La gratuïtat per a jugar una prova per haver guanyat l’anterior prova de les 
categories absoluta scratch, femenina scratch, sènior scratch i absoluta handicap 
serà per un únic jugador de forma que en cas d’empat a la primera posició es 
desempatarà de la següent forma: 
 
A qualsevol classificació scratch d’una prova i en cas d’empat a la primera posició, 
es desempatarà per tal d’obtenir un únic guanyador de la prova mitjançant el millor 
resultat als 9, 12, 15 i 17 últims forats, si encara així persistís l’empat, es 
determinarà el desempat per l’últim millor forat, dos últims millors forats, i així fins 
els 18 últims millors forats. Els forats als que es refereix aquest desempat són els 
últims forats del recorregut independentment de l’ordre en que s’hagin jugat els 
mateixos. En cas de targetes idèntiques, es consideraran guanyadors als jugadors 
empatats. 
 
A la classificació handicap absoluta d’una prova i en cas d’empat a la primera 
posició, es desempatarà per tal d’obtenir un únic guanyador de la prova a favor del 
jugador de handicap exacte més baix i en cas de handicaps idèntics es 
desempatarà mitjançant el millor resultat net als 9, 12, 15 i 17 últims forats, si 
encara així persistís l’empat, es determinarà el desempat pel resultat net de l’últim 
millor forat, dos últims millors forats, i així fins els 18 últims millors forats. Els 
forats als que es refereix aquest desempat són els últims forats del recorregut 
independentment de l’ordre en que s’hagin jugat els mateixos. En cas de targetes 
idèntiques, es consideraran guanyadors als jugadors empatats. 
 
13- ENTRENAMENTS 
 
Durant la setmana anterior compresa des del diumenge anterior a les 14:00 fins el 
dia abans que es juga la prova del Rànquing, els jugadors que ja estiguin inscrits a 
la competició podran entrenar en el camp on es disputi la prova per un preu màxim 
de 10 euros per jugar 18 forats. Es respectaran els preus i les ofertes de cada camp 
si aquests són inferiors a 10 euros. En cas d'haver un campionat el preu serà el del 
campionat. 
 
14- SORTIDES 
 
Serà obligatori per tots els camps que organitzin proves puntuables pel Rànquing 
obrir com a mínim una sortida a última hora del divendres i fer les sortides 
suficients per a que puguin participar tots els jugadors que ho vulguin. Si fins el 
dimecres abans de la celebració de la prova no hi ha places amb les sortides 
previstes per poder participar a la prova, el camp haurà d’obrir més sortides del cap 
de setmana. 
 
 



 

La determinació dels horaris de sortida és responsabilitat de la FCPP però a títol 
orientatiu s’indiquen els següents horaris: 
 
Proves anteriors a l’últim cap de setmana de març: 
Divendres sortida a les 15:00, possible ampliació de sortides a les 10:00 
Dissabte sortida a les 10:00, possible ampliació de sortides a les 13:30 
Dissabte sortida a les 10:00, possible ampliació de sortides a les 13:30 
 
Proves entre abril i octubre: 
Divendres sortida a les 16:00, possible ampliació de sortides a les 12:00 i 9:00 
Dissabte sortida a les 9:00, possible ampliació de sortides a les 12:30 i 16:00 
Dissabte sortida a les 9:00, possible ampliació de sortides a les 12:30 i 16:00 
 
Proves posteriors a l’últim cap de setmana d’octubre: 
Divendres sortida a les 13:30, possible ampliació de sortides a les 10:00 
Dissabte sortida a les 10:00, possible ampliació de sortides a les 13:30 
Dissabte sortida a les 10:00, possible ampliació de sortides a les 13:30 
 
L’ampliació d’horaris serà responsabilitat de la FCPP i per a decidir quines sortides 
obrir en cada moment es seguiran criteris organitzatius, d’evolució de les 
inscripcions i d’experiència en anteriors proves. 
 
És obligatori fer sortides simultànies amb grups per ordre de handicap. 
 
15- INSCRIPCIONS 
 
Les inscripcions per les proves puntuables pel Rànquing FCPP 2014 es realitzaran a 
la recepció del mateix camp on es jugui cadascuna de les proves o mitjançant el 
mòdul d’inscripcions a la plana web www.pitch.cat pels jugadors registrats. 
 
Les inscripcions per les proves puntuables pel Rànquing FCPP 2014 es podran fer 
des del dilluns de tres setmanes abans de la competició (18 dies abans d’iniciar-se 
la competició) a partir de les 9 del matí o en el seu defecte dins de l’horari 
comercial del camp que es seu d’una prova o a partir de mitjanit mitjançant el 
mòdul d’inscripcions a la web. 
 
Excepte a la primera prova del Rànquing FCPP 2014, els dos primers dies 
d’inscripció (dilluns i dimarts) queden reservats perquè es puguin inscriure amb 
preferència els següents jugadors: 
 

 20 primers classificats fins a la data al Rànquing Absolut Scratch 
 5 primers classificats  fins a la data al Rànquing Femení Scratch 
 5 primers classificats fins a la data al Rànquing Sènior Scratch 
 5 primers classificats fins a la data al Rànquing Absolut Handicap 
 3 primers classificats  fins a la data al Rànquing Femení Handicap 
 3 primers classificats fins a la data al Rànquing Sènior Handicap 
 Tots els jugadors que tinguin gratuïtat per jugar una prova 

 
El període regular d’inscripció finalitza el dimecres de la mateixa setmana de la 
competició. El dijous la FCPP realitzarà els horaris de sortida i es publicaran a la 
plana web de la FCPP. 
 
A partir del dimecres en que finalitza el període regular d’inscripció, els canvis 
d’horari o dia de joc estan permesos fins el dia abans de començar la competició 
sempre que el camp seu de la prova pugui donar conformitat del canvi. 
 
 



 

A partir del dia d’inici de la competició no es permetran canvis d’horari o dia de joc i 
excepcionalment en cas d’error del camp o de la FCPP es pot permetre aquest canvi 
si el jugador ho justifica correctament i el Comitè de Competició de la prova 
accepta aquesta justificació. 
 
No es podrà assegurar plaça per jugar una prova puntuable pel Rànquing FCPP 
2014 pels jugadors que s’inscriguin després del dimecres anterior a la celebració 
d’una prova tot i que en funció de la disponibilitat de places i l’estat de preparació 
de la competició, el camp pot prèvia consulta a la FCPP permetre l’ inscripció 
sempre que hi hagin places disponibles i sense poder assegurar la participació en 
un partit seguint l’ordre de handicap. 
 
El Comitè de Competició de la prova podrà modificar els partits establerts en els 
horaris de sortida amb la finalitat de millorar el desenvolupament de la prova si ho 
creu adient. 
 
Les inscripcions del Campionats de Catalunya puntuables pel Rànquing FCPP 2014 
es realitzaran de la forma en que marqui el Reglament de cada Campionat de 
Catalunya. 
 
16- RESULTATS DEL 2014 I RÀNQUING CATALÀ ACUMULAT (R.C.A.) 
 
Els resultats i classificacions acumulades del Rànquing FCPP 2014 es tindran en 
compte fer el Rànquing Català Acumulat (R.C.A.) dels darrers dos anys o si es 
considera agrupar als jugadors segons dues o més categories. 
 
17- SANCIONS 
 
S´aplicarà la normativa disciplinària de la FCPP, a excepció de qualsevol norma que 
la FCPP pugui publicar en aquest Reglament i les modificacions que la Comissió 
Esportiva pugui modificar o afegir durant el transcurs de la competició. 
 
18- OBLIGACIONS DEL CAMP ORGANITZADOR 
 
El camp s’encarregarà d’elaborar amb el programa informàtic de competicions de la 
FCPP les targetes dels participants, el control de les sortides, el control de l’entrega 
de targes i el còmput de les targes seguint les pautes d’aquest Reglament. La 
publicació de resultats i l’ordre de sortida, dels jugadors serà competència de 
la FCPP. 
 
El camp organitzador facilitarà una peça de fruita i ½ litre d’aigua com a mínim per 
jugador i disposarà d’un o més punts de distribució d’aigua durant el recorregut 
(apart de les instal·lacions/casa-club del camp) encara que sigui de pagament. El 
camp procurarà que l’aigua estigui fresca quan les temperatures així ho aconsellin. 
 
El camp estarà obert com a mínim 1 hora abans de l’inici de la competició, i fins ½ 
hora després d’acabar l’últim jugador de la prova. 
 
Totes aquestes tasques així com el bon marcatge del camp i les seves condicions 
seran supervisades per la FCPP quan aquesta ho consideri oportú. El Comitè 
Organitzador de la prova és la Comissió Esportiva de la FCPP i en aquest sentit el 
camp ha de prestar tant al Comitè Organitzador de la prova com al Comitè de 
Competició de la prova o a qualsevol dels seus membres tots els mitjans de que 
disposi pel correcte desenvolupament de la mateixa. 
 
 



 

Els camps seus hauran de seguir les “Recomanacions als camps seus de 
competicions oficials” elaborades per la Comissió Esportiva FCPP. 
 
L’incompliment per part del camp organitzador d’algun punt d’aquest reglament 
impedirà entrar a formar part del sorteig de competicions oficials per l’any 2015. 
 
 

 

 

 

 

 

  


