
COPA ACPP DE PARELLES MIXTES 
DE PITCH & PUTT 2009 

FULL OFICIAL D’INSCRIPCIÓ 
RESUM DEL REGLAMENT 

1.- LLOC I DATES 
Es jugarà a Tennis Mora, el 23, 24 i 25 d’octubre de 2009. 
2.- PARTICIPANTS 
Hi podrà participar qualsevol parella composada per un jugador i una jugadora nacionals o estrangers, en 
possessió de les seves llicències de l’ACPP en vigor. El nombre màxim de parelles inscrites serà de 54 pel 
divendres dia 23 i 54 pel dissabte dia 24. En cas d’excedir el nombre de parelles inscrites, s’eliminaran les 
de suma de handicaps exactes més alt en cada dia (divendres i dissabte) en la data de tancament de les 
inscripcions. Les parelles que no entrin en el dia escollit se’ls posarà en l’altre dia si queden places i si 
encara així no queden places a l’altre dia de la competició, tindran la possibilitat de jugar el dijous dia 22. 
3.- FÓRMULA DE JOC 
18 forats Fourball Scratch (divendres 23 o dissabte 24 o eventualment dijous 22). Passaran el tall un total 
de 27 parelles exactament. Les parelles que hagin passat el tall jugaran 18 forats Greensome Scratch 
(diumenge 25 d’octubre al matí) i 18 forats Foursome Scratch (diumenge 25 d’octubre a la tarda). 
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 l’ACPP (93 4121679), 
per e-mail (secretaria@pitchandputtcat.com), en ma a la mateixa secretaria de l’ACPP 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. 
5.- TANCAMENT D’INSCRIPCIONS 
Es tancaran el dimarts 20 d’octubre de 2009 a les 18 hores. Un cop finalitzat el període d’inscripció no es 
permetrà el canvi de cap dels dos integrants de la parella ni canvis d’horari. 
6.- DISCIPLINA 
Els jugadors/es que estiguin inscrits i no es presentin han d’avisar a la seu de l’ACPP abans de les 12 
hores del darrer dia hàbil. 

Preguem complimentin aquest apartat i l’enviïn a l’ACPP 

 
NOM I COGNOMS JUG 1______________________________________________ 

LLICÈNCIA _________________________________________________________ 

NOM I COGNOMS JUG 2______________________________________________ 

LLICÈNCIA _________________________________________________________ 

            Preferència per jugar divendres 

            Preferència per jugar dissabte     Signatura 

 
Barcelona, 7 d’octubre de 2009. 
ASOCIACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT 


