
   

     

 

CIRCULAR 05/2011 

     

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

PREINSCRIPCIÓ DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA                  
PER EQUIPS ANY 2012 

 

Cal que tots els equips que vulguin participar al Campionat de Catalunya per Equips 
2012 realitzin una preinscripció via fax o e-mail a la secretaria de la FCPP per tal de planificar 
els diferents grups i les diferents seus. 

Tots els clubs que presentin un o més equips (no hi ha límit d’equips per club, però sí que es 
contemplaran els criteris que marcarà el Reglament) tindran que estar registrats i acceptats al 
Registre del Consell Català de l'Esport (excepte el clubs andorrans, segons marcarà el 
Reglament) o demostrar que han presentat tots els documents per fer-ho de forma correcta. 
També caldrà que tots els clubs hagin demanat l’entrada a la FCPP abans de l’inici de la 
competició demostrant que són clubs registrats. 

Els clubs que vulguin presentar més d'un equip, ho hauran d’especificar, tot i que tindran 
preferència d'inscripció aquells equips que han participat en aquesta competició en anys 
anteriors. 

Pels equips que van participar en l’edició del 2011 es tindrà en compte el criteri de la 
classificació si han d’escollir zona. Pels equips nous es tindrà en compte l’ordre de preinscripció 
per a escollir zona o se’ls enquadrarà seguint les preferències especificades quan els grups 
preestablerts estiguin plens. 

Aquesta preinscripció s’haurà d’enviar a la Secretaria de la FCPP per fax (93 412 16 79) o per e-
mail (info@pitchputt.cat) i el límit de presentació de pre-inscripcions és el dilluns dia 5 de 
setembre de 2011. 

També s’informa que en l’edició del 2012 la quota anual per ser club membre de la Federació 
caldrà abonar-la conjuntament amb els greenfees de la primera prova. 

 

 

Secretaria FCPP  

Barcelona, 28 de Juliol de 2011 
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PREINSCRIPCIÓ DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA                  
PER EQUIPS ANY 2012 

 
Nom del club:    ______________________________________________________ 
 
 
Nom dels equips que presenta :               Divisió i zona de preferència 

             (en divisions amb més d’una zona) 

 
1er equip: _____________________________________________  __________ 
 
2on equip: _____________________________________________  __________ 
 
3er equip: _____________________________________________  __________ 
 
4rt equip: _____________________________________________  __________ 
 
 
 
Persona de contacte: ___________________________________________________ 
 
 
Número de telèfon de contacte: __________________________________________ 
 
 
E-mail de contacte: _____________________________________________________ 
 
 
Enviar per fax (93 412 16 79) o per e-mail (info@pitchputt.cat) 
 

 


