
CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL SÈNIOR 
DE PITCH & PUTT  2009 FCPP 

FULL OFICIAL D’INSCRIPCIÓ 
RESUM DEL REGLAMENT 

1.- PARTICIPANTS 
Hi podran participar tots els jugadors nacionals o estrangers que estiguin en possessió del handicap oficial 
de Pitch & Putt atorgat per la FCPP que siguin de la categoria sènior. Per homes compleixin 55 anys o 
més l’any 2009 i per dones que compleixin 52 anys o més l’any 2009. Jugaran el campionat els 144 
inscrits que tinguin un handicap exacte més baix, més els empatats. 
 
2.- CAMP I DATES 
Es jugarà a Manresa el dissabte 17 i el diumenge 18 d’octubre de 2009.  
 
3.- FÓRMULA DE JOC 
Es jugaran a 36 forats Stroke-play Scratch individual (18 forats el dissabte i 18 el diumenge).  
 
4.- DISCIPLINA 
Els jugadors/es que estiguin inscrits i no es presentin han d’avisar a la seu de la FCPP abans de les 12 
hores del darrer dia hàbil. En cas de dubte, el jugador haurà de presentar un justificant de la seva 
comunicació. Els jugadors/es que no ho facin es sotmetran al Reglament de Competició i Disciplina 
Esportiva de la Federació Catalana de Pitch & Putt. 
Els jugadors que es retirin de la competició no presentant-se a la segona volta han d’avisar al Comitè de 
Competició amb un mínim de 12 hores d’antelació. Els jugadors que no ho facin i no es presentin es 
sotmetran al Reglament de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Pitch & Putt. 
 
5.- DRETS D’INSCRIPCIÓ 
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. Cada jugador abonarà 30€ pels dos dies 
de competició. Les inscripcions es tancaran el dimecres 14 d’octubre de 2009 a les 18 hores.  
 

Preguem complimentin aquest apartat i l’enviïn a la FCPP 

 
NOM I CONGNOMS __________________________________________________ 

LLICÈNCIA _________________________________________________________ 

 

          Signatura 
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2009. 
FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT 


