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REGLAMENT 

1- OBJECTIU 

La Federació Catalana de Pitch & Putt és l’encarregada d’organitzar anualment el 
Rànquing FCPP que determina els millors jugadors a cadascuna de les diferents 
categories, aquest Rànquing FCPP te caràcter anual i per això hi ha un període a 
principis d’any on el resultat està condicionat pel nombre de proves i la localització 
de les mateixes. 

A partir de gener de l’any 2012 la FCPP va començar a calcular aquest Rànquing 
Català Acumulat (RCA) de Pitch & Putt en categoria absoluta tenint en compte les 
proves puntuables pel Rànquing FCPP dels últims 24 mesos ponderant les dades en 
funció del tipus de competició i de la data de celebració de la mateixa per tenir en 
totes les èpoques de l’any un líder d’aquesta classificació que estigui basat en un 
nombre de proves suficientment important. 

A partir de gener de l’any 2015 la FCPP decideix afegir a aquesta classificació les 
proves puntuables pel Rànquing EPPA (Callaway Series Rànquing EPPA 2015) sense 
efectes retroactius per l’any 2014. 

2- PROVES QUE PUNTUEN  

Per a calcular el Rànquing RCA de Pitch & Putt es tindran en compte en el moment 
de recalcular la classificació, aquelles proves de Rànquing (EPPA i FCPP), Campionat 
de Catalunya Absolut i Campionat de Catalunya Matxplay jugades en els últims 24 
mesos amb excepció de les proves del Rànquing EPPA 2014. 

El Rànquing RCA de Pitch & Putt es recalcularà únicament el mateix dia en que 
finalitza una prova puntuable tenint en compte totes aquelles proves jugades i 
acabades dins dels 24 mesos anteriors exactament al moment de recalcular el 
Rànquing RCA de Pitch & Putt. 

Si una prova de Rànquing, Campionat de Catalunya Absolut o Campionat de 
Catalunya Matxplay ha tingut que aplaçar-se a la seva totalitat o parcialment per 
motius meteorològics o de qualsevol altre tipus, la data de finalització efectiva a 
efectes de puntuació en el Rànquing RCA de Pitch & Putt serà la data real de 
finalització de la prova. 

3- JUGADORS QUE PUNTUEN  

Per calcular el Rànquing RCA de Pitch & Putt es tindran en compte únicament: 

 Els 100 millors jugadors classificats Scratch en una prova de Rànquing 
 Els 108 jugadors o menys que juguin la fase final d’un Campionat de 

Catalunya Absolut segons la seva classificació Scracth acumulada 



 

 Els 64 jugadors o menys que juguin alguna ronda de la fase final del 
Campionat de Catalunya Matxplay segons la seva posició al quadre de 
classificació final 

Tots els jugadors d’una prova de Rànquing assumiran la posició que els hi pertoqui 
segons la classificació scratch, classificant-se a la mateixa posició sense desfer els 
empats en cas d’igual resultat brut. Puntuaran els 100 primers classificats de cada 
prova de Rànquing inclosos els empatats a la posició 100. 

Es tindran en compte els jugadors participants al Campionat de Catalunya Absolut 
que juguin la fase final de la competició. Els jugadors amb el mateix resultat brut 
acumulat es classificaran a la mateixa posició sense desfer els empats amb 
excepció del campió absolut on si es tindrà en compte el desempat segons 
Reglament de la competició particular. 

Es tindran en compte els jugadors participants al Campionat de Catalunya Matxplay 
que es presentin a jugar almenys una ronda de la competició i finalitzin així la 
competició obtenint una posició concreta. Els jugadors que arribin a la fase final 
d’aquesta competició i es retirin sense presentar-se a cap de les rondes no 
obtindran punts per aquesta classificació. Els jugadors classificats ex-aequo segons 
Reglament de la competició particular es classificaran a la mateixa posició obtenint 
els mateixos punts per aquesta classificació. 

4- PUNTUACIÓ  

La puntuació a cadascuna de les proves puntuables vindrà determinada únicament 
per la posició a la classificació scratch de la prova segons la següent taula: 

Guanyador    2000 Del 11º al 15º    900 
2º     1200 Del 16º al 21º    800 
3º     1200 Del 22º al 28º    700 
4º     1100 Del 29º al 36º    600 
5º     1100 Del 37º al 45º    500 
6º     1100 Del 46º al 55º    400 
7º     1000 Del 56º al 66º    300 
8º     1000 Del 67º al 78º    200 
9º     1000 Del 79º al 100º   100 
10º   1000 Superior al 100º 50 

Aquesta puntuació aconseguida com a resultat de la posició en una prova puntuable 
tindrà dos factors correctors que es multiplicaran entre si per a calcular la 
puntuació final: 

Factor corrector en base a la data de finalització de les proves en el moment de 
recalcular el Rànquing RCA de Pitch & Putt: 

 Proves finalitzades en els últims 12 mesos: Factor corrector 100% 
 Proves finalitzades entre els últims 12 i 18 mesos: Factor corrector 75% 
 Proves finalitzades entre els últims 18 i 24 mesos: Factor corrector 50% 

Factor corrector en base al tipus de competició puntuable al Rànquing RCA de Pitch 
& Putt: 

 Proves de Rànquing: Factor corrector 100% 
 Campionat de Catalunya Absolut: Factor corrector 250% 
 Campionat de Catalunya Matxplay: Factor corrector 250% 



 

El resultat obtingut es dividirà pel nombre de proves jugades, entenent com a 
proves jugades aquelles a les que el jugador ha començat a jugar encara que s’hagi 
retirat o estigui desqualificat. En cas de no haver jugat un mínim de 16 proves en 
aquest període de 24 mesos, es dividirà la suma de punts obtinguda igualment per 
16. Del resultat final s’eliminaran els decimals, classificant-se ex-aequo els jugadors 
amb el mateix resultat al Rànquing RCA de Pitch & Putt. 

 


