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El I European Interclubs Championship FIPPA es jugarà al Pitch & Putt Lleida el 2 i 3 d’agost de 
2014 amb la participació de clubs membres de diferents entitats de la FIPPA.

Cada equip participarà a cadascuna de les 3 voltes de la competició amb 4 jugadors, podent 
realitzar els canvis que es vulguin entre voltes fins un màxim de 12 jugadors membres d’un 
mateix club esportiu registrat. L’entitat membre de la FIPPA d’origen de cada equip serà la 
responsable de vetllar per aquesta condició relativa als membres dels equips i la vinculació al 
seu respectiu club esportiu.

La 1ª i 2ª voltes la jugaran 2 jugadors individuals i 1 parella fourball. La 3ª volta la jugaran 2 jugadors 
individuals i 1 parella foursome. A Cadascuna de les 3 voltes es descartarà el pitjor resultat individual.

PARTICIPANTS

Hi haurà un màxim de 36 places per equips de 4 jugadors que es distribuiran:
 

4 equips per a entitats de ple dret de la FIPPA
2 equips per a entitats associades de la FIPPA
15 places mínimes per a l’entitat seu de la competició, la FCPP

Cada entitat membre de la FIPPA serà la responsable de reservar les places per als equips provi-
nents dels clubs de la seva entitat dins del període establert. Els clubs no es poden inscriure per 
ells mateixos.

El 6 de juliol finalitza el període d’inscripció regular per als clubs d’entitats membres de la FIPPA. 
Un cop finalitzat aquest període d’inscripció regular, es distribuiran les places restants per a 
equips membres de l’entitat seu de la competició i a partir del 20 de juliol s’assignaran les places 
per estricte ordre d’inscripció en cas de vacants.

PROGRAMA PROVISIONAL

Rondes de pràctiques 1 d’agost
1ª i 2ª volta   2 d’agost
3ª volta   3 d’agost
Clausura i premis  3 d’agost

L’entrega de premis i cerimònia de clausura està prevista per les 15:30 de diumenge.

REGLES

Seran d’aplicació les Regles EPPA/FIPPA en vigor des de juny de 2014. El format de competició 
determinat pel Comitè de Competició serà a 54 forats Strokplay Scratch
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PREU D’INSCRIPCIO

Inscripció per equip de 4 jugadors : 190,00 €
Aquesta inscripció inclou les rondes de pràctiques de divendres i la competició de dissabte i diumen-
ge. Inclou 4 polos pels membres de l’equip. No inclou els menjars i allotjament ja que el nombre de 
diferents jugadors per equip pot ser diferent en cada cas tot i jugar 4 jugadors a cada volta.

El camp habilitarà un servei de menjars i barbacoa al camp per a que tots els jugadors puguin 
menjar al camp sense necessitat de desplaçar-se.

HORARIS DE JOC

El dissabte es jugarà en sortides simultànies alternades
- 1er grup a les 08:30 i 14:30
- 2on grup a les 11:30 i 17:30

Es permetrà escollir horari de joc amb preferència pels equips provinents d’entitats de la FIPPA 
no catalanes i a continuació els equips catalans podran escollir horari segons classificació final 
al Campionat de Catalunya per Equips.
 
El diumenge es jugarà en sortides simultànies

- A les 09:00 els equips amb pitjor resultat acumulat de dissabte
- A les 12:15 els equips amb millor resultat acumulat de dissabte

PREMIS
     
Trofeu per l’equip guanyador del I European Interclubs Championship i pel 2on i 3er classificats.

En cas d’empat per la 1ª posició, es desempatarà a mort sobtada individual matxplay. En cas 
d’empat per qualsevol altre posició premiada, es desempatarà com a suma de les targetes des-
cartades.

ALLOTJAMENT
 
Allotjament al Hotel Ibis Lleida,

24,00€ per persona i nit incloent esmorzar i taxa turística en habitació doble.
43,00€ per persona i nit incloent esmorzar i taxa turística en habitació individual.
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Inscripció d’equips

MEMBRE FIPPA 

NOM DELS JUGADORS

NOM EQUIP

NOM CLUB

Per a més informació o inscripcions, cal posar-se en contacte amb la FCPP:
Telf: 93 342 42 49 - email: nuria@pitch.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX PER LA FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT

DISTRIBUCIÓ DE PLACES

Tots els clubs catalans participants a 1ª divisió tindran assegurada una plaça per a participar. En 
cas de disposar de més places vacants, així com les places no aprofitades pels membres de la 
FIPPA, es completaran amb clubs de 2ª divisió per ordre de classificació acumulada a la prova 
final del Campionat de Catalunya per Equips 2014. En cas de tenir que adjudicar una plaça entre 
dos equips classificats a la mateixa posició i de zones geogràfiques diferents, s’adjudicarà 
segons major puntuació a la classificació final.

Només es permetrà un segon equip d’un mateix club si no hi ha més clubs interessats en partici-
par fins el 20 de juliol.

Caldrà que tots els integrants de l’equip hagin participat o hagin estat apuntats amb el mateix 
club durant l’any 2014 sense la possibilitat d’incorporar cap jugador no pertanyent al club 
de referència.
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