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 COPA PARES I FILLS JUVENILS DE PITCH & PUTT  2022 

Categoria Iniciació 

 

REGLAMENT 

 

1.- CAMP I DATES  

Es jugarà al Pitch & Putt La Garriga el dissabte 24 o diumenge 25 de setembre del 2022.  

 

 2.- PARTICIPANTS  

Hi podrà participar qualsevol parella composada per dos jugadors/es nacionals o estrangers en 

possessió de les seves llicències de Pitch & Putt en vigor,  que siguin familiar directe o un adult 

i juvenil que convisquin a la mateixa adreça postal.  

En cas que un jugador/a juvenil no tingui parella per poder jugar la prova, el club del qual 

forma part aquest jugador s’encarregarà de buscar-li parella. 

Un dels membres de la parella ha d’haver nascut al 2008 o posterior. Ha de pertànyer a la  

categoria Juvenil. 

El jugador/a juvenil que tingui un handicap inferior a 15 no podrà jugar aquesta competició 

independentment de l’edat que tingui.  

No podran participar-hi aquelles parelles que hagin participat a la Copa de Pitch & Putt de 

Pares i Fills de la categoria Competició aquest any 2022. 

 

3.- CATEGORIES  

Hi haurà dues categories de joc: 

Categoria scratch i categoria handicap 

 

4.- FORMULA DE JOC  

Es jugaran 9 forats greensome Stableford amb mides EPPA i Regles catalanes. Els jugadors 

juvenils podran portar fins a 6 ferros i el putter. 

Es jugaran 9 forats. 
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No estan permesos els caddies.  

 

5.- HORARI I GRUPS DE SORTIDA  

Les sortides seran simultànies. La confecció dels grups es farà per la suma de handicap dels dos 

membres de la parella en primer lloc i per ordre de llicència en segon lloc.  

S’habilitaran inicialment una sortida el dissabte 24 a les 12:30 i una sortida el diumenge 25 a 

les 12:30h, per realitzar l’entrega de premis al finalitzar la competició aproximadament de 

14:00h.  

Es publicaran els horaris detallats el dijous abans de la prova, es a dir el dia 22 de setembre. El 

handicap que determini l’ordre de sortida serà el que consti a la seu de la FCPP el dia de 

tancament de les inscripcions.  

El dimecres 21 de setembre finalitza el període regular d’inscripció. El dijous 22 la ACPP 

realitzarà els horaris de sortida i es publicaran a la plana web de la ACPP.  

A partir del dimecres en que finalitza el període regular d’inscripció, els canvis d’horari i dia de 

joc estaran permesos sempre que el que el comitè de competició de la prova doni la 

conformitat del canvi.  

No es podrà assegurar plaça per jugar la Copa de Pitch & Putt de Pares i Fills per parelles que 

s’inscriguin després del dimecres anterior a la celebració de la prova tot i que en funció de la 

disponibilitat de places i l’estat de preparació de la competició, el camp pot amb prèvia 

consulta al comitè Juvenil permetre la inscripció sempre que hi hagin places disponibles i sense 

poder assegurar la participació en un partit seguint l’ordre de handicap.  

 

6.- DESEMPATS  

Pel lloc de campions scratch es desempatarà a “mort sobtada” en la modalitat Greensome 

Scratch començant pel forat 1 i consecutius fins desfer el desempat.  

La resta de posicions amb premi, es tindrà en compte els 3, 6 millors últims forats. Si encara 

així persistís l’empat, es determinarà el desempat per el handicap del jugador mes jove de la 

parella, guanyant el handicap mes alt. En cas de persistir l’empat es desempatarà pel handicap 

de l’altre membre de la parella, guanyant el handicap mes alt. 

En cas de desempat per una classificació handicap, es tindrà en compte en primer lloc el millor 

resultat scratch per a desfer l’empat. En cas de persistir l’empat es determinarà el desempat 

per el handicap del jugador mes jove de la parella, guanyant el handicap mes baix. En cas de 

seguir persistint l’empat es desempatarà pel handicap de l’altre membre de la parella, 

guanyant el handicap mes baix. 

La resta es classificarà ex-aequo. 
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7.- TROFEUS  

Trofeu a la parella campiona Absoluta Scratch 

Trofeu a la parella subcampiona Absoluta Scratch 

Trofeu a la parella 3era classificada a Scratch 

Trofeu la parella campiona handicap  

Trofeu a per la parella subcampiona handicap 

Trofeu a per la parella 3era classificada handicap 

Els trofeus no són acumulables.  

Tenen preferència els premis scratch sobre els premis handicap.  

L’entrega de trofeus tindrà lloc al mateix camp un cop finalitzada la competició.  

 

8.- INSCRIPCIONS  

Les inscripcions es realitzaran a la recepció del camp seu de la competició o mitjançant el 

mòdul d’inscripcions a la plana web www.pitch.cat pels jugadors registrats.  

Les inscripcions es podran fer des el dilluns de dos setmanes abans de la competició, es a dir, a 

partir de les 0 hores del dilluns dia 12 de setembre de 2022 mitjançant el mòdul d’inscripcions 

a la plana web o dins de l’horari comercial del camp seu de la competició.  

Per poder realitzar l’ inscripció d’una parella a través del mòdul d’inscripcions a la plana web 

www.pitch.cat, el jugador que fa l’ inscripció ha de tenir permís sobre les dades de l’usuari 

amb el que juga de parella segons l’apartat “Permisos” del menú esquerra de la zona personal 

a la web www.pitch.cat.  

 

9.- TANCAMENT D’INSCRIPCIONS  

Es tancaran el dimecres 21 de setembre del 2021 a les 24 hores. Es publicarà la llista de 

participants el dia 22 de setembre a la plana web www.pitch.cat.  

A partir del dimecres en que finalitza el període regular d’inscripció, els canvis d’horari i dia de 

joc estaran permesos sempre que el que el comitè de competició de la prova doni la 

conformitat del canvi.  

Per realitzar modificacions d’hora o dia de joc, el camp tindrà que consultar a la FCPP per 

permetre la modificació de la inscripció sempre que hi hagin places disponibles.  

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.  
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10.- DRETS D’INSCRIPCIÓ  

Cada parella abonarà 26 euros.  

 

11.- ENTRENAMENTS  

Durant la setmana anterior compresa des del diumenge anterior a les 14.00h fins el dia abans 

de començar la competició, els jugadors que ja estiguin inscrits podran entrenar en el camp on 

es disputi la prova per un preu màxim de 10 euros per jugador 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 una competició el preu serà el de la competició.  

 

12.-COMITÈ ORGANITZADOR  

El comitè organitzador serà el Comitè Juvenil i tindrà el suport d’un representant del camp. La 

suspensió de la prova prèviament a la celebració de la mateixa es responsabilitat d’aquest 

comitè i es tindrà en compte el protocol de decisió per la suspensió de proves oficials amb 

motiu d'inclemències meteorològiques de la FCPP.  

 

13.- COMITÈ DE COMPETICIÓ  

Estarà format per dos membres del comitè juvenil i per un membre del comitè del propi camp 

on es juga la prova. Presidirà el comitè un membre del mateix. La suspensió de la prova durant 

la seva celebració és responsabilitat d’aquest comitè.  

 

14.- OBLIGACIONS DEL CAMP SEU DE LA PROVA  

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. La publicació de resultats i l’ordre de sortida, dels jugadors serà 

competència de l’ACPP.  

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 pel Comitè juvenil quan aquesta ho consideri oportú. El Comitè Organitzador de 

la prova és la Comitè Juvenil  de la FCPP i en aquest sentit el camp ha de prestar tant al Comitè 
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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 la Normativa per a camps seus de competicions.  

 

 


