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La FCPP té el suport de:  
 
 
La FCPP forma part de:        
 
 
 

PREMIS PER A CLUBS DE LA FCPP QUE FOMENTIN ELS JUVENILS 

 

Un dels grans objectius que es planteja la FCPP és el creixement de la participació de jugadors 
juvenils. Aquest augment s’ha de reflexar en indicadors com són l’augment de llicències i en 
l’increment de participació en les competicions oficials de juvenils de la FCPP . Per assolir 
aquest objectiu la FCPP posa en marxa en el 2011 uns premis dirigits als clubs de la FCPP que 
més treballin per assolir aquest objectiu. Aquesta mesura ja la porten a terme diferents 
federacions esportives catalanes amb bons resultats. 

 

En el pressupost del 2011 la FCPP destina una partida de 4.000 € al foment del Pitch & Putt 
entre els juvenils per mitjà un premi. A continuació s’explica el funcionament d’aquests 
premis. 

 

Qui podrà participar dels premis? 

Tots els clubs federats de la FCPP que estiguin registrats al Registre d’Entitats Esportives com a 
club de P&P. Els clubs que estan en procés de registre no podran participar. 

 

Com es puntuarà? 

Cada club obtindrà punts en funció dels següents criteris: 

Noves llicències FCPP -16 anys (per llicència sempre que aporti CATSALUT)  6 punts  

Participació d’un jugador en una jornada del Rànking Juvenil FCPP    3 punts 

Participació d’un jugador en el Campionat de Catalunya Juvenil FCPP    3 punts 

Incompareixença d’un jugador inscrit en una jornada del Rànking Juvenil FCPP             -3 punts 

Incompareixença d’un jugador inscrit en el Campionat de Catalunya Juvenil FCPP        -3 punts 

Nota: Per incompareixença s’entén no avisar 24h abans de l’horari de sortida de l’esportista. 
Un justificant mèdic original justifica la incompareixença. 
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Qui obtindrà premis? 

Els destinataris del premis seran els clubs. Una vegada computats tots els punts a data 1 de 
novembre es dividiran els 4.000 € previstos per aquesta partida, entre els punts repartits, de 
forma que cada punt tindrà un valor monetari. 

Els clubs que passin de premi de 100 euros seran els que rebran el premi. Els clubs que no 
arribin als 100 euros, els punts els hi serviran pel següent any o posteriors. Entre els clubs que 
passin de 100€ es recalcularà el valor punt. 

Posteriorment, sempre dins del 2011,  els clubs premiats podran adquirir material esportiu pel 
valor del premi que es facturarà a nom de la FCPP i que la FCPP cedirà al club.  

Al final de cada temporada 2011 la Junta Directiva valorarà el funcionament d’aquests premis 
per a continuar-los, modificar-los o suprimir-los en funció dels objectius assolits.  

 

 

 

Barcelona, 16 de Febrer de 2011 


