
FCPP - CAMPIONAT DE CATALUNYA 
INDIVIDUAL ABSOLUT DE PITCH & PUTT 2009 

 
FULL OFICIAL D’INSCRIPCIÓ 

 
RESUM DEL REGLAMENT 

 
1.- LLOC I DATES 
Es jugarà al Montseny el 13 i 14 de juny de 2009 (Fase prèvia el 5, 6 i 7 de juny). 
  
2.- PARTICIPANTS 
A) Fase Prèvia: hi podran participar tots els jugadors/es nacionals o estrangers/es que estiguin en 
possessió del handicap oficial de pitch & putt atorgat per la FCPP sense importar a quina categoria 
pertanyin fins un màxim de 216 pel divendres dia 5, dissabte dia 6 i  diumenge dia 7. 
B) El Campionat: 108 jugadors. El vigent campió de l’edició 2008. La resta fins a 108 surten de la Fase 
Prèvia. 
 
3.- FÓRMULA DE JOC 
A) Fase Prèvia: 18 forats  Stroke-play Scratch Individual. 
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.  
B)El Campionat: 72 forats Stroke Play Scratch Individual. El handicap que determini l’ordre de sortida 
serà el que consti a la seu de la FCPP el dia que es facin els horaris de sortida.  
El dissabte 13, es jugaran 36 forats. El tall al passaran els millors 54 resultats. El diumenge 14, es jugaran 
36 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. El full 
d’inscripció es pot trobar a la pàgina web www.pitchandputt.cat 
 
Preguem complimentin aquest apartat i l’enviïn a la FCPP 
 
NOM I CONGNOMS _________________________________________________ 
      
LLICÈNCIA _________________________________________________________ 
 
Cal marcar obligatòriament almenys una opció per a que sigui vàlida la inscripció. 
 
□   Única possibilitat jugar divendres 
□   Única possibilitat jugar dissabte 
□   Única possibilitat jugar diumenge 
 
□   Preferència jugar divendres   □   2ona Preferència jugar divendres 
□   Preferència jugar dissabte           □   2ona Preferència jugar dissabte 
□   Preferència jugar diumenge   □   2ona Preferència jugar diumenge 
 
 
Barcelona, 14 de maig de 2009      Signatura 
FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT  


