
Matxplay Femení per Equips 2022 

P&P La Garriga – dissabte 3 de desembre de 2022 

Reglament de la Competició 

 

1- Equips  

Participaran com a màxim 18 equips formats per un mínim de 4 jugadores i un màxim de 6 

jugadores, això significa que es poden canviar fins a 2 jugadores de la 1ª a la 2ª volta de la 

competició.  

Les inscripcions es podran fer per email a info@pitch.cat des de la publicació d’aquest 

Reglament fins al diumenge 27 de novembre. Dilluns 28 de novembre s’adjudicaran les places 

de les inscripcions rebudes i segons els criteris establerts. 

Tindran preferència d’inscripció un equip matxplay per cada equip participant a l’interclubs 

femení 2022, i en cas de tenir més equips matxplay que les 18 places disponibles, s’adjudicaran 

les places segons classificació final de l’interclubs femení 2022. 

En cas de no exhaurir les 18 places matxplay amb un equip matxplay per cada equip 

participant a l’interclubs femení 2022, es permetrà un segon equip matxplay, si aquest estava 

a l’inscripció inicial rebuda fins el 27 de novembre. 

Model per l’inscripció al final del Reglament. 

 

2- Modalitats de joc  

Es jugaran Regles i Mides EPPA 

Tots els equips participaran a la primera volta de la competició en modalitat Fourball Matxplay 

Handicap amb dues parelles tenint per tant 2 punts en joc.  

Tots els equips participaran a la segona volta de la competició en modalitat Greensome 

Matxplay Handicap amb dues parelles tenint per tant 2 punts més en joc.  

 

3- Puntuació  

Cada equip podrà aconseguir un màxim de 4 punts, 2 provinents de la modalitat Fourball i 2 

provinents de la modalitat Greensome. Guanyarà la competició l’equip amb millor puntuació 

global.  

 

mailto:info@pitch.cat


4- Desempats 

En cas d’equips amb premi empatats a número total de punts, es desempatarà a favor de 

l’equip amb la suma més alta resultant de sumar els punts de diferència pel que s’ha guanyat 

les dues rondes. 

D’aquesta forma importa no només el guanyador del partit sinó en quin forat es guanya. 

Un partit que es guanya 4i3 (4 forats d’avantatge i 3 forats per jugar) sumarà 4 punts i un partit 

que es guanya 1 adalt (1 forat d’avantatge i tots els forats jugats) sumarà 1 punt. Sumant els 

punts obtinguts als 2 partits fourball i als 2 partits greensome. 

Si encara així persistís l’empat, es desempatarà a favor de l’equip amb suma de handicaps més 

baixa a la volta greensome. 

  

5- Premis  

Tindran premi els 3 millors equips classificats handicap matxplay.  

 

6- Modalitat Matxplay Handicap  

La modalitat Matxplay Handicap enfronta dos equips de forma que al final un d’ells guanya un 

punt per l’equip o mig punt cada un si hi ha un empat al final dels 18 forats.  

No cal targeta de joc i només es comptabilitza la diferencia de forats guanyats a mida que 

avança el partit.  

Cada forat es pot empatar a cops o es pot guanyar per un dels dos equips si es finalitza en 

menys cops que l’altre equip.  

El partit es guanya per un dels dos equips quan un dels dos equips porta més forats de 

diferència guanyats que els forats que resten per jugar i per tant fa impossible remuntar-ho, 

no finalitzant els forats restants.  

Per incorporar la puntuació handicap que permeti competir a equips de diferent nivell i segons 

l’experiència obtinguda en altres competicions que es juguen durant l’any en altres categories, 

el procediment a seguir serà el següent:  

a. S’obté la suma de handicaps de les parelles que s’enfronten: parella 1 (parella de 

pitjor suma) i parella 2 (parella de millor suma)  

b. En el següent quadre s’obtenen els forats en que es té avantatge  

c. Les jugadores amb suma de handicap superior a l’altre jugaran amb un cop de 

bonificació handicap en els forats indicats.  
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1- Avantatge d’un cop al forat 11  

2- Avantatge d’un cop als forats 11 i 7  

3- Avantatge d’un cop als forats 11, 7 i 15  

4- Avantatge d’un cop als forats 11, 7, 15 i 4 

5- Avantatge d’un cop als forats 11, 7, 15, 4 i 9 

6- Consecutivament en els forats 11, 7, 15, 4, 9, 13, 16,2, 6, 17, 1, 3 i 12 

 

7- Emparellament d’equips  

Al jugar la competició en un únic dia de joc, cada equip jugarà únicament contra 4 de la resta 

d’equips, i al haver incorporat la puntuació handicap igualant les possibilitats de tots els 

equips, els emparellaments es decidiran per sorteig.  

Cada capitana omplirà a cada ronda de joc (Fourball i Greensome) un full (últim full d’aquest 

Reglament) determinant els noms de les jugadores que conformen les dues parelles i els seus 

handicaps.  

S’introduiran totes els  fulls en una bossa i s’extreuran de dues en dues amb la precaució de si 

surten dues parelles del mateix equip es tornaran a introduir dins de la bossa.  



L’ordre d’aparició de les parelles i els enfrontament serà l’ordre que determini els tees de 

sortida, així les dues primeres parelles que apareguin s’enfrontaran amb un punt en joc en el 

tee de l’1.  

 

8- Informació dels resultats  

Al finalitzar cada partit, almenys una jugadora de cada equip informarà a la recepció del camp 

del resultat del seu partit per poder realitzar una classificació. És important informar del 

resultat del partit i no únicament de qui ha guanyat per poder resoldre els possibles empats. 

 

9- Aproximacions 

Els premis de les aproximacions es resoldran a la primera volta de la competició sota modalitat 

fourball per tal d’agilitzar la finalització i entrega de premis de la segona volta. 

Excepcionalment els partits fourball en els que ja estigui decidit l’equip guanyador podran 

seguir jugant fins al seu 18è forat per tal d’optar als premis de les aproximacions, però només 

efectuant el cop de sortida de les dues jugadores i no fer cap altre cop per evitar entrenar el 

camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inscripció al Matxplay Femení per Equips 2022 

P&P La Garriga – 3 de desembre de 2022 

Enviar per email a info@pitch.cat fins el diumenge 27 de novembre de 2022 

 

 

EQUIP DE REFERÈNCIA AL INTERCLUBS FEMENÍ 2022:__________________________________ 

 

NOM EQUIP AL MATXPLAY FEMENÍ 2022:___________________________________________ 

 

2n EQUIP AL MATXPLAY FEMENÍ 2022:______________________________________________ 

 

PERSONA DE CONTACTE:_________________________________________________________ 

 

EMAIL DE CONTACTE:___________________________________________________________ 
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EQUIP:...........................................................................................................................................  

PARELLA FOURBALL: 

Nom 1ª jugadora :............................................................................... HCP EXACTE:................... 

Nom 2ª jugadora ...............................................................................  HCP EXACTE:....................  

SUMA DE HANDICAPS JOC ARRODONIT ....................................................................................... 

***************************************************************************** 

 

 EQUIP:...........................................................................................................................................  

PARELLA FOURBALL: 

Nom 1ª jugadora :............................................................................... HCP EXACTE:................... 

Nom 2ª jugadora ...............................................................................  HCP EXACTE:....................  

SUMA DE HANDICAPS JOC ARRODONIT ....................................................................................... 

***************************************************************************** 

 

EQUIP:...........................................................................................................................................  

PARELLA GREENSOME: 

Nom 1ª jugadora :............................................................................... HCP EXACTE:................... 

Nom 2ª jugadora ...............................................................................  HCP EXACTE:....................  

SUMA DE HANDICAPS JOC ARRODONIT ....................................................................................... 

***************************************************************************** 

 

EQUIP:...........................................................................................................................................  

PARELLA GREENSOME: 

Nom 1ª jugadora :............................................................................... HCP EXACTE:................... 

Nom 2ª jugadora ...............................................................................  HCP EXACTE:....................  

SUMA DE HANDICAPS JOC ARRODONIT ....................................................................................... 

 


