
 

 
COPES ACPP TERRITORIALS DE P&P 2014 

 
  
L’ inscripció i participació a la competició implica l’acceptació implícita d’aquest 
Reglament i de totes les normes que se’n deriven de les entitats organitzadores 
incloent el tractament de dades i l’acceptació de difusió d’imatges i dades 
esportives dels jugadors amb caràcter promocional. L’ inscripció i participació a la 
Competició implica l’acceptació i declaració per part del jugador de que es troba en 
plenes condicions físiques i de salut per a la pràctica del Pitch & Putt. 
 

REGLAMENT 

1.- LLOC I DATES  

Es jugaran 4 copes territorials el dissabte 22 de novembre de 2014.  

La Copa Territorial de Barcelona es jugarà al P&P Montseny.  

La Copa Territorial de Girona es jugarà al P&P Mas Pagès.  

La Copa Territorial de Tarragona es jugarà al P&P l’Ampolla.  

La Copa Territorial de Lleida es jugarà al P&P bonÀrea 

2.- PARTICIPANTS  

Hi podrà participar qualsevol jugador nacional o estranger, en possessió de la seva llicència de 
jugador en vigor.  

El nombre màxim de jugadors inscrits serà de 144 a cadascuna de les diferents Copes 
Territorials de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida adjudicant les places per estricte ordre 
d’inscripció.  

3.- FÓRMULA DE JOC  

La competició es jugarà a 18 forats Individual Medalplay. Hi hauran 4 categories de joc: 
Absoluta, Femenina, Sènior i Juvenil.  

4.- HORARI DE SORTIDA I FORMACIÓ DE GRUPS DE SORTIDA  

Les sortides seran simultànies i per ordre de handicap a les 10:00 a les Copes Territorials de 
Girona, Tarragona i Lleida. En cas d’exhaurir les places en aquest horari s’habilitarà un nou 
horari a les 13:30. 

Les sortides seran simultànies per ordre de handicap a les 10:00 i a les 13:30 a la Copa 
Territorial de Barcelona.  

 

 



 

5.- DESEMPATS  

Pel lloc de campió absolut es desempatarà a “mort sobtada” en la modalitat Individual 
Medalplay començant pel forat 1 i consecutius fins desfer el desempat.  

Al territori de Barcelona i eventualment a Girona, Tarragona i Lleida, el millor jugador absolut 
de la sortida de les 10:00 haurà romandre al camp fins a la finalització de la volta de les 13:30 
per si cal desempatar a “mort sobtada”.  

La resta de posicions amb premi desempataran pels últims millors 9, 12, 15, 17 forats, si 
encara així persistís l’empat, es determinarà el desempat per l’últim millor forat, dos últims 
millors forats, i així fins els 18 últims millors forats.  

La resta de jugador empatats es classificarà ex-aequo.  

6.- TROFEUS  

A cadascuna de les 4 Copes Territorials hi hauran dos trofeus pels dos millors classificats 
absoluts i 3 medalles pels primers classificats de cadascuna de les 3 categories promocionals: 
Femení, Sènior i Juvenils.  

Els premis s’adjudicaran en aquest ordre, primer la categoria absoluta, després la femenina, i 
finalment la sènior i la juvenil.  

De cada una de les províncies, els 9 millors jugadors de la categoria absoluta, les 3 millors 
jugadores femenines, els 3 millors jugadors sèniors i els 3 millors jugadors juvenils guanyaran 
la plaça per jugar a la final dels Combinats Territorials conformant d’aquesta forma la totalitat 
d’aquest Combinat Territorial.  

A qualsevol dels territoris si algun jugador o jugadora obté plaça per jugar la final dels 
Combinats Territorials per trobar-se entre els primers classificats de dos o més categories, 
ocuparà en primer lloc la plaça femenina, en segon lloc la plaça sènior o juvenil i en darrer lloc 
la plaça absoluta.  

Un cop definits els jugadors participants a la final dels Combinats Territorials i en cas d’una 
baixa per part de qualsevol jugador, estigui classificat per la Copa Territorial o pel Rànquing 
Territorial Social, la plaça vacant s’adjudicarà al següent classificat de la Copa Territorial.  

8- INSCRIPCIONS  

Les inscripcions es realitzaran a la recepció del camp seu de la competició o mitjançant el 
mòdul d’inscripcions a la plana web www.pitch.cat  pels jugadors registrats.  

Les inscripcions es podran fer des del dilluns de tres setmanes abans de la competició, es a dir, 
a partir de les 0 hores del dilluns dia 3 de novembre de 2014 mitjançant el mòdul 
d’inscripcions a la plana web o dins de l’horari comercial del camp seu de la competició.  

L’inscripció comporta l’autorització per la gravació i difusió d’imatges per qualsevol mitjà.  

 



 

9.- TANCAMENT D’INSCRIPCIONS  

Es tancaran el dimecres 19 de novembre de 2014. Es publicarà la llista de participants el dia 20 
de novembre de 2014 a la plana web www.pitch.cat  

Es permetran noves inscripcions després del dimecres 19, dia en que finalitza el període 
regular d’inscripció. En aquest període extraordinari d’inscripció, els jugadors que s’inscriguin 
necessitaran l’autorització del Comitè d’organització o del Comitè de Competició de la prova 
permetent l’inscripció sempre que hi hagin places disponibles i sense poder assegurar la 
participació en un partit seguint l’ordre de handicap.  

El Comitè de Competició de la prova podrà modificar els partits establerts en els horaris de 
sortida amb la finalitat de millorar el desenvolupament de la prova si ho creu adient.  

10.- DISCIPLINA  

Els jugadors que estiguin inscrits i no es presentin han d’avisar a la seu de l’ACPP abans de les 
12 hores del darrer dia hàbil.  

11.- DRETS D’INSCRIPCIÓ  

Cada jugador abonarà 16,50 € per jugar la Copa Territorial.  

12-ENTRENAMENTS  

Durant la setmana anterior compresa des del diumenge anterior a les 14.00h fins el dia abans 
de començar la competició, els jugadors que ja estiguin inscrits podran entrenar en el camp on 
es disputi la prova per un preu màxim de 10 euros per jugar 18 forats. Es respectaran els preus 
i les ofertes de cada camp si aquests són inferiors a 10 euros. En cas d’haver un campionat el 
preu serà el del campionat.  

 13.- COMITÈ ORGANITZADOR  

Estarà format pel President i Secretari de la Comissió Esportiva i per un representant del camp 
on es juga la prova. La suspensió de la prova prèviament a la celebració de la mateixa es 
responsabilitat d’aquest comitè i es tindrà en compte el protocol de decisió per la suspensió de 
proves oficials amb motiu d'inclemències meteorològiques de l’ACPP.  

14.- COMITÈ DE COMPETICIÓ  

Estarà format per dos membres de l’ACPP i per un membre del Comitè del propi Camp on es 
juga la prova. Presidirà el Comitè un membre de l’ACPP. La suspensió de la prova durant la 
seva celebració és responsabilitat d’aquest Comitè.  

 

 

 

 



 

15.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’ORGANITZACIÓ  

El camp s’encarregarà d’elaborar amb el programa informàtic de competicions de l’ACPP les 
targetes dels participants, el control de les sortides, el control de l’entrega de targes i el 
còmput de les targes. La publicació de resultats i l’ordre de sortida, dels jugadors serà 
competència de l’ACPP.  

El camp organitzador facilitarà una peça de fruita i ½ litre d’aigua com a mínim per jugador i 
disposarà d’un o més punts de distribució d’aigua durant el recorregut (apart de les 
instal·lacions/casa-club del camp) encara que sigui de pagament. El camp procurarà que l’aigua 
estigui fresca quan les temperatures així ho aconsellin.  

El camp estarà obert com a mínim 1 hora abans de l’inici de la competició, i fins ½ hora després 
d’acabar l’últim jugador de la prova.  

Totes aquestes tasques així com el bon marcatge del camp i les seves condicions seran 
supervisades per l’ACPP. El Comitè Organitzador de la prova és la Comissió Esportiva de l’ACPP 
i en aquest sentit el camp ha de prestar tant al Comitè Organitzador de la prova com al Comitè 
de Competició de la prova o a qualsevol dels seus membres tots els mitjans de que disposi pel 
correcte desenvolupament de la mateixa.  

L’incompliment per part del camp organitzador d’algun punt d’aquest reglament impedirà 
entrar a formar part del sorteig de competicions oficials per l’any 2015. 


