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REGLAMENT DE RATING DE PITCH & PUTT
DATA DE CREACIÓ: AGOST DE 2012
L’Associació Catalana de Pitch & Putt (ACPP) va adoptar l’any 1996 un Reglament de
Handicap de Pitch & Putt que modificava el anteriorment establert i tenia en compte
l’experiència dels primers anys de pràctica del Pitch & Putt a Catalunya. Així
s’unificaven els criteris i procediments per a l’obtenció i modificació del handicap, fent
possible que els jugadors poguessin participar en competicions organitzades i practicar
el joc del Pitch & Putt en condicions de màxima igualtat per a tots.
L’any 2012 l’Associació Catalana de Pitch & Putt (ACPP) crea el sistema de Rating a
partir d’una base del sistema utilitzat a Holanda per a permetre l’organització del
sistema de joc per forats o matxplay basant-se a l’experiència assolida amb el sistema de
Handicap.
1. – NORMATIVA BÀSICA APLICABLE
En proves vàlides per a modificació de Rating, s’aplicaran sempre i en la seva
totalitat les Regles del Pitch & Putt a Catalunya amb l’excepció d’aquelles que
pugui designar la Comissió Esportiva de l’ACPP.
2. – DEFINICIÓ DE RATING
El Rating és un indicador del nivell de joc d’un jugador de Pitch and Putt per a
proves matxplay. Aquest indicador és el que resulta d’aplicar el procediment
descrit en aquest Reglament i s’expressa mitjançant un número enter expressant
un valor superior quan millor és el nivell de joc del jugador.
3. – ADJUDICACIÓ DE RATING
El nivell de joc per a proves matxplay que s’indica mitjançant el valor de Rating
s’aconseguirà sempre per analogia del handicap exacte del jugador. Així
qualsevol jugador que jugui per primera vegada una prova de Rating obtindrà el
seu valor de Rating segons la següent taula:
Equivalència amb el Handicap per l’adjudicació de Rating
Handicap
Rating
de (+)10 a (+)6
1000
de (+)5,9 a (+)3
970
de (+)2,9 a 0
940
de 0,1 a 3
910
de 3,1 a 6
880
de 6,1 a 9
850
de 9,1 a 12
820
de 12,1 a 15
790
de 15,1 a 18
760
de 18,1 a 21
730

4. – JUGADORS SENSE HANDICAP
Els jugadors sense handicap no podran jugar a competicions Rating perquè els
punts de Rating es guanyen d’un jugador a un altre i per tant al no tenir punts de
Rating no podran accedir a jugar aquestes competicions fins obtenir un handicap
inicial.
5. – JUGADORS DONATS DE BAIXA TEMPORALMENT
Els jugadors que hagin tingut Rating de Pitch and Putt però que actualment
estiguin donats de baixa de l’ACPP, recuperaran el seu últim Rating que consti a
l’arxiu de l’ACPP des del moment de pagar la quota vigent i que s’hagi notificat
aquest pagament a la seu central de l’ACPP.
6. – COMPETICIONS RATING MATXPLAY
Les competicions Rating Matxplay es jugaran a 3 o 4 voltes de 9 forats en un
recorregut homologat per l’ACPP de forma que cada jugador jugarà cadascuna de
les voltes de 9 forats amb un contrincant diferent. Els enfrontament vindran definits
per l’aplicació informàtica mantenint com a premisses les següents:






Un jugador jugarà sempre contra 3 o 4 oponents diferents (depenent de la
decisió de l’organitzador de jugar 3 o 4 voltes)
En cas de participants imparells, descansaran a cadascuna de les rondes, un
dels jugadors de Rating més baix.
La definició dels enfrontaments es realitza igualant al màxim el nivell dels
dos participants de tots els partits en joc de forma que s’igualin les
possibilitats dels jugadors.
La definició dels enfrontaments per les diferents rondes de joc es decidirà a
l’inici de la competició sense que s’apliquin modificacions de Rating
parcials durant el transcurs de la competició. La modificació de Rating es
realitzarà únicament al final de cada competició.

El sistema informàtic definirà a més a més dels enfrontaments, els tees de sortida de
cada enfrontament i al finalitzar els 9 forats del recorregut establert cada jugador
guanyarà, perdrà o empatarà el seu partit anotant-ho a la targeta de joc que haurà
d’entregar-se obligatòriament amb el resultat del partit i la signatura de tots els
participants als diferents enfrontaments.
No es tindrà en compte per quina diferència es guanya cada partit.
7. – MODIFICACIONS DE RATING
La modificació de Rating de cada jugador a cadascuna de les rondes vindrà
definida en primer lloc pel resultat del partit i en segon lloc per la diferència de
Rating entre els dos jugadors participants a cada enfrontament segons la següent
taula:

Diferència Rating
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150

14
29
44
59
74
89
104
119
134
149
+

Resultat del enfrontament
Empata

Guanya

Perd

Jug.Rating
més alt

Jug.Rating
més baix

Jug.Rating
més alt

Jug.Rating
més baix

Jug.Rating
més alt

Jug.Rating
més baix

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
-1

8. – RESULTAT D’UNA COMPETICIÓ RATING
En una competició Rating, la classificació resultant vindrà definida pel guany de
punts de Rating en el còmput global de les rondes, d’aquesta forma guanyarà la
competició aquell jugador que hagi jugat per sobre de les seves possibilitats
teòriques havent guanyat a jugadors d’un nivell superior al seu.
Es important remarcar l’absència de diferents classificacions tot i que si es vol es
poden donar premis als millors classificats per categories de Rating, per exemple
Rating inferior i Rating superior, definint el punt de tall de les dues categories
com el Rating del jugador a la posició central de la llista de participants
ordenada per Rating.
Altres possibles premis a incloure són premis a la primera classificada femenina,
el primer sènior o primer juvenil tot i que cal definir clarament que una
competició comença i acaba dins d’una mateixa sortida simultània ja que en cas
contemplar més jugadors per la classificació final, els enfrontaments resultants
variarien.
En cas d’empat a la classificació ordenada segons millor guany de punts de
Rating en el còmput global de les 3 o 4 rondes, es resoldrà en primer lloc a favor
del jugador amb més victòries parcials a cadascuna de les rondes, si encara així
persisteix l’empat, es resoldrà a favor en segon lloc a favor del jugador amb més
empats parcials a cadascuna de les rondes i si encara així persisteix l’empat es
resoldrà a favor del jugador de Rating inicial més alt.
9. – DESQUALIFICACIONS I RETIRADES
Una desqualificació en una de les diferents rondes significarà la pèrdua del partit
i per tant dels punts en joc en aquell partit en concret.
La retirada d’un jugador que ha començat a jugar una competició Rating
comportarà la pèrdua dels partits pendents i per tant dels punts en joc en aquells
partits pendents.

10. – RESPONSABILITAT DEL JUGADOR
Cada jugador haurà d’assumir la responsabilitat de conèixer i informar sobre el
seu Rating i les variacions que hagi pogut tenir entre un i altre torneig.

