
FCPP - CAMPIONAT DOBLE DE CATALUNYA 
DE PITCH & PUTT 2009 - PARELLES INDISTINTES 

 
FULL D’INSCRIPCIÓ 

RESUM DEL REGLAMENT 
1 - LLOC I DATES 
Es jugarà a Franciac, el 17, 18 i 19 d’abril de 2009. 
 
2 - PARTICIPANTS 
Hi podrà participar qualsevol parella composada per dos jugadors/es nacionals o estrangers, en 
possessió de les seves llicències de la FCPP en vigor. 
 
3 - FÓRMULA DE JOC 
- 18 forats Fourball Scratch (divendres 17 d’abril o dissabte 18 ‘abril).  
Passaran el tall 54 parelles exactament.  
- 36 forats Foursome Scratch (diumenge 19 d’abril. Dues voltes de 18 forats). 
 
4.- INSCRIPCIONS 
Les inscripcions es faran omplint correctament i signant el Full Oficial d’Inscripció. Es 
considerarà formalitzada la inscripció un cop rebut el full d’inscripció per fax a la secretaria de 
la FCPP (93 4121679), per e-mail (secretaria@pitchandputtcat.com), en ma a la mateixa 
secretaria de la FCPP o mitjançant el mòdul d’inscripcions a la plana web 
www.pitchputt.cat pels jugadors registrats fins el 14 d’abril de 2009 a les 18 hores. És 
obligatori que com a mínim un dels dos integrants de la parella signi la inscripció. 
 
5.- DRETS D’INSCRIPCIÓ 
Pel divendres o dissabte, cada parella abonarà 30 euros. Per la jornada de diumenge cada parella 
abonarà 30 euros pel conjunt de les dues voltes estipulades. 
 
6- DISCIPLINA 
Els jugadors/es que estiguin inscrits i no es presentin al Camp, sense un avís previ de 12h , no 
podran participar en les competicions oficials que es celebrin durant la resta del 2009. Així 
mateix els jugadors/es que passin el tall i no es presentin el diumenge al Camp sense un avís 
previ de 12h, no podran participar en les competicions oficials que es celebrin durant la resta del 
2009. Tots els casos de força major es tindran que justificar davant el Comitè de Competició o 
el Comitè Organitzador. 
 
Preguem complimentin aquest apartat. 
 
1.- NOM I CONGNOMS _________________________________________________ 
     LLICÈNCIA _________________________________________________________ 
 
2.- NOM I CONGNOMS _________________________________________________ 
     LLICÈNCIA _________________________________________________________ 
 
Cal marcar obligatòriament una (i només una) opció per a que sigui vàlida la inscripció. 

□ Preferència jugar divendres              □ Única possibilitat jugar divendres 
 

□ Preferència jugar dissabte            □ Única possibilitat jugar dissabte 
 
Barcelona, 20 de març de 2009.      Signatura 


