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PROVA D’ACCÉS PER AL CURS DE TÈCNIC D’ESPORT 
EN PITCH & PUTT 
NIVELL I  
 

OBJECTIUS DE LES PROVES 
 
Que els aspirants demostrin que posseeixen la condició física imprescindible i les 
habilitats específiques necessàries per desenvolupar amb aprofitament la formació 
escollida. 
 

PROVES I AVALUACIÓ 
 
Cada aspirant realitzarà diferents exercicis dels cops bàsics del Pitch & Putt, és a dir del 
cop de sortida, del cop d’aproximació i del cop de ficar la bola al forat o putt.  
 
Cada aspirant realitzarà quatre intents de cop per a cada un dels exercicis que 
s’indiquen. 
 
Valoració en l’execució dels cops: 
 

- Es valora tant que l’execució sigui correcta com que hi hagi control i precisió en 
la direcció dels cops (diferenciant els cops llargs dels cops curts). 

- La valoració dels diferents cops a realitzar va de 0 a 4 en relació a la tècnica. 1 
punt per cada cop. 

- Es valoraran de 0 a 12 en relació al control del cop. 3 punts per cada cop. 
Equival al total d’encerts a la zona correcta del camp. 
 

Els cops a realitzar es relacionen a continuació: 
 

TIPUS DE COP A B C TOTAL 100% 

Cops de sortida     
Sortida del tee de forat de 50-70m 4 0-4 0-12 16 
Sortida del tee de forat de 80-90m 4 0-4 0-12 16 
Cops d’aproximació     
Aproximació 5m fora del green 4 0-4 0-12 16 
Aproximació 1m fora del green 4 0-4 0-12 16 
Aproximació des del bunker al green 4 0-4 0-12 16 
Cops de Putt     
Putt de 3m 4 0-4 0-12 16 
Putt de 1m 4 0-4 0-12 16 

TOTAL    112 



A) NÚM. DE COPS A REALITZAR 
B) TÈCNICA 
C) CONTROL 
 
Cops de sortida. 
En els cops de sortida la zona correcta és el green.  
 
Cops d’aproximació. 
En els cops d’aproximació del bunker la zona correcta és el green a menys de 2m del 
forat.   
 
En els cops d’aproximació de fora del green la zona correcta és a menys de 1m del 
forat (3punts). Es donarà un punt si es deixa entre 1,01 m i 2,5m.  
En la prova de sortida de bunker es donarà 3 punts si es deixa en un radi de 3m del 
forat i 1 punt si es deixa a green. 
 
Cops de Putt 
En els cops de putt la zona correcta és deixar la bola dins del forat (3punts).   
 
 
Per a superar la prova cal haver obtingut 56 punts o més en el total de les proves i el  
50% o més dels punts del conjunt dels exercicis dels cops de sortida, dels exercicis dels 
cops d’aproximació i dels exercicis dels cops de putt. 
 
 
 

 


