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Et convidem a conèixer un esport obert
a tothom, per a totes les edats, divertit,
saludable, on podràs competir, que et
posa en contacte amb la natura i amb
un preu increïble.

Benvinguts

Descobreix els valors del Pitch & Putt!!

al

Y

CM

MY

CY

Vine i prova-ho!!.

www.pitch.cat

CMY

K

www.facebook.com/pitchandputt.cat

Pitch

Què és el Pitch & Putt?

twitter.com/pitchputtcat

Diputació 274, pral. A 08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 info@pitch.cat - www.pitch.cat

Pregunta’ns tot allò que vulguis saber!!
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El pitch
pit
itch and Putt fa servir
distàncies
curtes,
distàn
àn
pocs
cs pals, sortida
d’una
d’un
una superficie artificial
i té un
u sistema de
puntuació
propi.
punt
ntua

C
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Cal te
tenir llicència?

Y

No cal
c tenir llicència per
jugar,
juga
gar,
r, només si vols
competir,
comp
mpetir, però si l’obtens
mp
tindràs
tind
ràs molts avantatges.
rà
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Què és
el Pitch and Putt?
És un esport que es juga
juga
en un recorregut de 18
forats i té per finalitat
introduir la bola amb
un pal en el mínim de
e
cops possibles.

Cal ser soci?
No, pots venir a jugar
quan vulguis.

A quina edat es pot
començar a jugar?
A qualsevol edat, a partir
dels cinc anys.

És obligatori
fer classes?
Més aviat recomanable,
ble,
e,
t’ajudarà molt i
et divertiràs més.

Puc llogar
iu
iu?
el material esportiu?
Sí, tots els camps
se
de Pitch & Putt tenen servei
al.
de lloguer de material.

Quina roba he de
portar per jugar?
Cal portar roba flexible,
transpirable i còmode.
Cal portar calçat esportiu
que no rellisqui sobre
la gespa.

He de reservar dia
i hora per jugar?
En principi no, però millor
trucar al camp.

Què trigues
en jugar?
Pots jugar 9 o 18 fora
forats
rats i
trigaries entre 1 i 3 hores.
ho

Quantes persones
es
poden jugar a
la vegada?
Po
Poden
jugar un màxim
àxim
im de
quatre persones per grup.
qu

Puc portar
Pu
un acompanyant
nt
que no jugui?
qu
Et pot acompanyarr al
camp, però no et pot
ca
ot
ac
oc.
acompanyar en el joc
joc.
Hi ha molts camps que
qu
di
disposen d’activitats
al
alternatives com pàdel i/o
ba
bar restaurant.

Què he de fer per
obtenir la llicència?
Pots demanar-la a
qualsevol camp o
a les nostres oficines,
emplenant un formulari.
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