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REGLAMENT DE HANDICAP DE PITCH & PUTT 
 

DATA DE REVISIÓ: MAIG DE 2009 
 
L’Associació Catalana de Pitch & Putt (ACPP) va adoptar l’any 1996 un nou 
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. 
 
La present edició anul·la i substitueix els sistemes anteriors i tindrà efectivitat a partir 
del 1 de setembre de 2009. 
 
En casos d’absència d’una normativa concreta, dificultats d’interpretació, etc., es 
sotmetrà el cas a la Comissió Esportiva de l’ACPP i aquesta ho sotmetrà al vist i plau 
final de la Junta Directiva de l’ACPP. La decisió final, serà inapel·lable. 
 
La versió oficial d’aquest Reglament és la redactada en català. 
 
1.0 – NORMATIVA BÀSICA APLICABLE 
 
En proves vàlides per a modificació de handicap, s’aplicaran sempre i en la seva 
totalitat les Regles del Pitch & Putt a Catalunya on, en el punt 11 de la Introducció, es fa 
referència al Reglament de Handicap de Pitch & Putt. 
 
2.0 – HANDICAP 
 
2.1 – HANDICAP EXACTE (HE) 
 
És el handicap que resulta d’aplicar el procediment descrit en aquest Reglament i 
s’expressa mitjançant un número enter, sense signe, seguit d’una xifra decimal. No 
obstant, quan es tracti de jugadors que, per el seu nivell de joc, hagin de cedir cops al 
camp, el seu handicap es representarà sempre anteposant-li el signe (+). 
 
2.2 – HANDICAP DE JOC (HJ) 
 
És el Handicap Exacte (HE) arrodonit per excés o per defecte al número enter més 
pròxim (0,5 o més, equival a l’enter superior; 0,4 o menys equival a l’enter inferior). 
Quan es tracti d’un jugador amb handicap (+), s’arrodonirà de la següent manera: 
 

 de (+)0,1   a   (+)0,5  =  0 
 de (+)0,6   a   (+)1,5  =  (+)1 
 de (+)1,6   a   (+)2,5  =  (+)2 

 
2.3 – HANDICAP DE JOC REAL (HJR) 
 
És el handicap amb el que participa cada jugador o equip en una competició i correspon 
al que resulta d’aplicar al Handicap de Joc (HJ) de cada jugador les fórmules i factors 
establerts per l’ACPP per a cada modalitat de joc. 

 
 

i. HJR en proves individuals: 
Serà sempre igual al Handicap de Joc (HJ) del jugador. 

 
ii. HJR en proves per parelles modalitat Quatre Boles - Millor Bola: 

En aquesta modalitat, cada jugador jugarà amb el Handicap de Joc Real que 
resulta d’aplicar el factor ¾ al seu Handicap de Joc (HJ) i arrodonir 
posteriorment el resultat obtingut, adjudicant els punts en cada forat segons el 
“Barem Local de Handicaps” dels forats del recorregut. 

 
NOTA: Aquest factor no afectarà als jugadors amb handicap (+). Aquests 
jugadors participaran en aquest tipus de proves amb un Handicap de Joc Real 
(HJR) igual al seu Handicap de Joc (HJ). 

 
iii. HJR en proves per parelles modalitat Foursome: 

En aquesta modalitat, el Handicap de Joc Real de la parella serà el que resulta de 
sumar els Handicaps de Joc (HJ) de cada jugador i després aplicar-los el factor 
1/2, arrodonint posteriorment el resultat obtingut. El factor ½ s’aplicarà també 
als jugadors amb Handicap de Joc (HJ) (+). 
 

iv. HJR en proves per parelles modalitat Greensome: 
En aquesta modalitat, el Handicap de Joc Real de la parella serà el que resulta de 
sumar, el Handicap de Joc (HJ) menor de la parella multiplicat pel factor 5/10, 
més el Handicap de Joc (HJ) major de la parella multiplicat pel factor 3/10, i 
arrodonir posteriorment el resultat obtingut. Als jugadors amb handicap (+), 
se’ls aplicarà sempre el factor 5/10, de forma que, si una parella està formada 
per dos jugadors amb handicap (+), a ambdós se’ls aplicarà el factor 5/10. 
 

v. HJR en proves per parelles modalitat Greensome-Chapman: 
En aquesta modalitat, el Handicap de Joc Real de la parella serà el que resulta de 
sumar, el Handicap de Joc (HJ) menor de la parella multiplicat pel factor 5/12, 
més el Handicap de Joc (HJ) major de la parella multiplicat pel factor 3/12, i 
arrodonir posteriorment el resultat obtingut. Als jugadors amb handicap (+), 
se’ls aplicarà el factor 6/12 a ambdós. 
 

vi. HJR en proves per parelles modalitat Copa Canadà: 
En aquesta modalitat, cadascun dels jugadors que formen la parella jugarà amb 
la totalitat del seu Handicap de Joc (HJ), com si es tractés d’una competició 
individual. 

 
3.0 – CATEGORIES DE HANDICAPS 
 
Tots els jugadors s’enquadren en tres categories: 
 

Categoria Handicaps de Joc 
1ª 0    a    5   inclòs 
2ª 6    a   13  inclòs 
3ª 14  a   21  inclòs 

 



  
 
   
Quant al sistema de classificació i premis que es donen en els diferents torneigs que 
s’organitzen, es recomana fer classificació scratch, classificacions per categories de 
handicap (en funció del nombre de participants) i classificacions per a categories de 
promoció (juvenil, femenina i sènior). Per això s’han fixat els següents valors de 
handicap: 
 

Dues Categories de Handicap: Tres Categories de Handicap: 
-Handicap inferior: fins a 10 -Handicap inferior: fins a 5 
-Handicap superior: de 11 a 21 -Handicap mitg: de 6 a 13 
 -Handicap superior: de 14 a 21 

 
Hem d’insistir en que això és una recomanació de l’ACPP als camps doncs aquests 
poden variar, en els seus torneigs socials, els valors de handicap que determinen el 
handicap superior i inferior. 
 
4.0 – ADJUDICACIÓ DE HANDICAP 
 
4.1 – HANDICAP MÀXIM 
 
El handicap màxim que es podrà atorgar serà 21,0 per a tots els jugadors i jugadores.  
Sempre s’atorgarà el handicap mínim resultant quan conflueixin dos o més de les  
opcions d’obtenció del primer handicap. 
 
4.2 – NOUS JUGADORS 
 
Per a obtenir el primer handicap, el jugador pot optar per qualsevol de les següents 
possibilitats: 
 

i. Presentar dues targetes firmades en torneigs celebrats en un o dos dels camps 
membres de l’ACPP. Es trobarà el valor mitjà dels dos recorreguts i se li 
atribuirà un Handicap Exacte (HE) igual a la diferència entre aquest valor 
mitjà i el par del camp (54). 

 
ii. Presentar dues targetes firmades per un professor i procedir de la forma 

anteriorment descrita. 
 

iii. Presentar una targeta firmada per un professor i una altra en torneig i 
procedir de la forma anteriorment descrita. 

 
iv. Obtenir un certificat d’assistència a un curset organitzat per un dels camps 

membres de l’ACPP. El curset haurà de tenir un mínim de deu hores i 
incloure sessions teòriques i sortides al camp. En aquest cas, el professor ha 
d’adjudicar un Handicap Exacte (HE) al jugador atenent al seu nivell de joc 
ja que aquesta és l’única forma subjectiva d’adjudicar un primer handicap al 
jugador. 

 

S’encoratja als camps que proporcionin als principiants la major informació possible 
sobre les Regles de Joc i les Normes d’Etiqueta i, a ser possible, facilitin que juguin els 
seus primers torneigs en un grup on hi hagi un jugador experimentat que els informi 
sobre les mateixes. 
 
4.3 – JUGADORS FEDERATS D’ALTRES ESPORTS 
 
Aquells jugadors que, estant en possessió de handicap de golf desitgin obtenir el 
Handicap de Pitch & Putt, utilitzaran el següent procediment: 
 

i. Hauran de jugar un primer i únic torneig (recorregut de 18 forats en un camp 
membre de l’ACPP) amb un Handicap de Pitch & Putt que resulti d’aplicar la 
següent taula d’equivalències. Per aquest dia i torneig, aquest serà el handicap a 
efectes de classificació del jugador: 

 

      
ii. Per a calcular el nou Handicap de Pitch & Putt, utilitzarem el resultat brut del 

torneig en qüestió per a restar-li el par 54 i obtenir un Handicap Teòric 
(Handicap Teòric = Resultat brut – 54). A aquest valor li sumarem el Handicap 
Equivalent usat en el torneig i el dividirem per 2. El valor que així en resulti serà 
el Handicap Exacte (HE) de Pitch & Putt del jugador. 

Handicap Teòric + Handicap Equivalent = Handicap P & P (HE) 
2 

 
iii. Quan el handicap s’obtingui jugant un recorregut de 18 forats en companyia 

d’un professor, es calcularà fent la mitja entre el Handicap Teòric i el handicap 
utilitzat en el recorregut  amb el mateix procediment anterior. 

 
iv. El jugador que desitgi obtenir el Handicap de Pitch & Putt l’haurà de sol·licitar 

abans de participar en el torneig. Abans de jugar en aquest concurs, en cas de 
que ja vulgui participar-hi amb el Handicap Equivalent, haurà d’abonar també la 
quantitat corresponent a la tramitació del handicap. Si el jugador no ha pagat 
prèviament la sol·licitud de Handicap de Pitch & Putt, el seu Handicap de Joc 
(HJ) serà 0. 

 
 
 

Handicap de Golf Handicap P&P Equivalent 
0  a  3 0 
4  a  5 1 
6  a  9 2 

10  a  12 4 
13  a  16 5 
17  a  20 7 
21  a  24 9 
25  a  28 11 
29  a  36 14 
37  a  43 17 

superior  a  44 21 



4.4 – Els jugadors que hagin tingut Handicap de Pitch & Putt però que actualment 
estiguin donats de baixa de l’ACPP, recuperaran el seu últim handicap 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. 
 
 
5.0 – MODIFICACIÓ DE HANDICAP 
 
El Handicap Exacte (HE) d’un jugador es modificarà en funció dels resultats vàlids 
obtinguts en totes les competicions en les que participi, segons el següent procediment i 
en funció del tipus de recorregut. 
 
Per a que una competició sigui vàlida per a modificar handicap i, exclusivament en 
competicions de categories de promoció (sènior, femení o juvenil), és condició 
indispensable que hi hagi un mínim de 15 jugadors per dia de competició. En la 
categoria general, per a que una competició sigui vàlida per a modificar handicap, el 
mínim  per dia de competició serà de 25 jugadors. 
 
Només per decisió de la Comissió Esportiva es pot modificar handicap amb menys 
participants en competició. 
 
El Diferencial Net és la diferència entre el resultat aconseguit en competició i el resultat 
teòric que correspondria al jugador o jugadora pel seu Handicap de Joc (HJ). 
 

 
5.1 – RECORREGUTS AMB NORMES CATALANES 
 

i. Zona neutre: si un jugador obté un diferencial net igual a 0, + 1, + 2, + 3, + 4 o 
+ 5, el seu Handicap Exacte (HE) no es modificarà. 

 
ii. Pujades: quan un jugador obtingui en una volta vàlida de 18 forats en 

competició un diferencial net superior a + 5, el seu Handicap Exacte (HE) 
s’incrementarà en 0,2 punts, indistintament de la seva categoria de joc. 

 
iii. Baixades: quan un jugador aconsegueix en una volta vàlida de 18 forats en 

competició, un resultat més baix que el que li correspondria pel seu Handicap de 
Joc (HJ) i per tant un diferencial net negatiu, el seu handicap es reduirà en una 
quantitat diferent per a cada una de les categories i modalitats de joc de la forma 
següent: 

 
a) Competicions individuals: la baixada del Handicap Exacte (HE) serà la 

que resulti de multiplicar el seu diferencial net pel valor indicat en la 
següent taula format reduït: 

 

TAULA DE CONVERSIÓ A DIFERENCIAL NET 
PUNTS 

STABLEFORD 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

COPS 
MEDALPLAY 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 

DIFERENCIAL 
NET +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

 
 

Categoria Handicap Restar per cada cop 
1ª 0    a    5 0,2 
2ª 6    a    13 0,4 
3ª 14  a    21 0,6 

 
  
 

I a la següent taula d’ajust de handicap format complert, tenint en compte que, si 
en practicar-se una reducció de handicap el jugador canviés de categoria, la 
disminució es calcularà  al tipus que correspongui en la categoria en la que es 
trobi, en la mesura indispensable per a que el seu Handicap de Joc (HJ) quedi 
comprès en la categoria superior i la resta de la reducció, al tipus de l’escala 
corresponent a la categoria inferior en la que queda inscrit. 

 
               PROVES INDIVIDUALS - FOURSOME - COPA CANADÁ 

TAULA MODIFICACIÓ HCP - DIFERENCIAL NET - NORMES CATALANES 
CAT HCP -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11  +6 o major 

1ª - 5,4 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2 -2,2 0,2 

2ª 

5,5 5,8 -0,4 -0,6 -0,8 -1 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2 -2,2 -2,4 0,2 
5,9 6,2 -0,4 -0,8 -1 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2 -2,2 -2,4 -2,6 0,2 
6,3 6,6 -0,4 -0,8 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 0,2 
6,7 7 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -1,8 -2 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3 0,2 
7,1 7,4 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3 -3,2 0,2 
7,5 7,8 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,6 -2,8 -3 -3,2 -3,4 0,2 
7,9 8,2 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3 -3,2 -3,4 -3,6 0,2 
8,3 8,6 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,4 -3,6 -3,8 0,2 
8,7 9 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -3,8 -4 0,2 
9,1 9,4 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4 -4,2 0,2 
9,5 9,8 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4 -4,4 0,2 
9,9 13,4 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4 -4,4 0,2 

3ª 

13,5 14 -0,6 -1 -1,4 -1,8 -2,2 -2,6 -3 -3,4 -3,8 -4,2 -4,6 0,2 
14,1 14,6 -0,6 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4 -4,4 -4,8 0,2 
14,7 15,2 -0,6 -1,2 -1,8 -2,2 -2,6 -3 -3,4 -3,8 -4,2 -4,6 -5 0,2 
15,3 15,8 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4 -4,4 -4,8 -5,2 0,2 
15,9 16,4 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,4 -3,8 -4,2 -4,6 -5 -5,4 0,2 
16,5 17 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4 -4,4 -4,8 -5,2 -5,6 0,2 
17,1 17,6 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4,2 -4,6 -5 -5,4 -5,8 0,2 
17,7 18,2 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4,2 -4,8 -5,2 -5,6 -6 0,2 
18,3 18,8 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4,2 -4,8 -5,4 -5,8 -6,2 0,2 
18,9 19,4 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4,2 -4,8 -5,4 -6 -6,4 0,2 
19,5 21 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4,2 -4,8 -5,4 -6 -6,6 0,2 

                                 
b) Competicions per parelles: en les competicions Quatre Boles – Millor Bola, 

serà d’aplicació la taula: 
 

PROVES FOURBALL 
TAULA MODIFICACIÓ HCP - DIFERÈNCIA NETA NORMES CATALANES 

NET -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 
HCP -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 

 
 
 



 
En les competicions Greensome i Grensome Chapman, serà d’aplicació la taula: 

 
PROVES GREENSOME - GREENSOME CHAPMAN 

TAULA MODIFICACIÓ HCP - DIFERÈNCIA NETA NORMES CATALANES 
NET -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 
HCP -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1 -1,1 

 
En les competicions Foursome, s’aplicarà a cada jugador el factor corresponent a 
les competicions individuals al diferencial net negatiu obtingut per l’equip i 
s’utilitzarà la mateixa taula que a les proves individuals. 

 
En les competicions Copa Canadà, es calcularà el diferencial net que hagués 
aconseguit cada jugador com si hagués fet el recorregut individualment i 
s’aplicarà el factor corresponent a la seva categoria. 

 
5.2 – RECORREGUTS AMB NORMES EPPA / FIPPA 
 

i. Zona neutre: si un jugador obté un diferencial net igual a 0, + 1, + 2, o + 3, el 
seu Handicap Exacte (HE) no es modificarà. 

 
ii. Pujades: quan un jugador obtingui en una volta vàlida de 18 forats en 

competició un diferencial net superior a + 3, el seu Handicap Exacte (HE) 
s’incrementarà en 0,2 punts, indistintament de la seva categoria de joc. 

 
iii. Baixades: quan un jugador aconsegueix en una volta vàlida de 18 forats en 

competició un resultat més baix que el que li correspondria pel seu Handicap de 
Joc (HJ) i per tant un diferencial net negatiu, el seu handicap es reduirà en una 
quantitat diferent per a cada una de les categories i modalitats de joc, de la forma 
següent: 

 
a) Competicions individuals: la baixada del Handicap Exacte (HE) serà la que 
resulti de multiplicar el seu diferencial net pel valor indicat en la següent taula 
format reduït: 

 
Categoria Handicap Restar per cada cop 

1ª 0    a    5 0,2 
2ª 6    a    13 0,4 
3ª 14  a    21 0,6 

 
  

I a la següent taula d’ajust de handicap format complert, tenint en compte que si 
en practicar-se una reducció de handicap, el jugador canviés de categoria, la 
disminució es calcularà  al tipus que correspongui en la categoria en la que es 
trobi, en la mesura indispensable per a que el seu Handicap de Joc (HJ) quedi 
comprès en la categoria superior i la resta de la reducció, al tipus de l’escala 
corresponent a la categoria inferior en la que queda inscrit. 

 
 
 
 

PROVES INDIVIDUALS - FOURSOME - COPA CANADÁ 
TAULA MODIFICACIÓ HCP - DIFERÈNCIA NETA NORMES EPPA 

CAT HCP -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11  +4 o major 
1ª - 5,4 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2 0,2 

2ª 

5,5 5,8 0 -0,4 -0,6 -0,8 -1 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2 -2,2 0,2 
5,9 6,2 0 -0,4 -0,8 -1 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2 -2,2 -2,4 0,2 
6,3 6,6 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2 -2,2 -2,4 -2,6 0,2 
6,7 7 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -1,8 -2 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 0,2 
7,1 7,4 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3 0,2 
7,5 7,8 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,6 -2,8 -3 -3,2 0,2 
7,9 8,2 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3 -3,2 -3,4 0,2 
8,3 8,6 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,4 -3,6 0,2 
8,7 9 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -3,8 0,2 
9,1 9,4 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4 0,2 
9,5 9,8 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4 0,2 
9,9 13,4 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4 0,2 

3ª 

13,5 14 0 -0,6 -1 -1,4 -1,8 -2,2 -2,6 -3 -3,4 -3,8 -4,2 0,2 
14,1 14,6 0 -0,6 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4 -4,4 0,2 
14,7 15,2 0 -0,6 -1,2 -1,8 -2,2 -2,6 -3 -3,4 -3,8 -4,2 -4,6 0,2 
15,3 15,8 0 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4 -4,4 -4,8 0,2 
15,9 16,4 0 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,4 -3,8 -4,2 -4,6 -5 0,2 
16,5 17 0 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4 -4,4 -4,8 -5,2 0,2 
17,1 17,6 0 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4,2 -4,6 -5 -5,4 0,2 
17,7 18,2 0 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4,2 -4,8 -5,2 -5,6 0,2 
18,3 18,8 0 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4,2 -4,8 -5,4 -5,8 0,2 
18,9 19,4 0 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4,2 -4,8 -5,4 -6 0,2 
19,5 21 0 -0,6 -1,2 -1,8 -2,4 -3 -3,6 -4,2 -4,8 -5,4 -6 0,2 

 
b) Competicions per parelles: en les competicions Quatre Boles – Millor Bola, 

serà d’aplicació la taula: 
 

PROVES FOURBALL 
TAULA MODIFICACIÓ HCP - DIFERÈNCIA NETA NORMES EPPA 

NET -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 
HCP 0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 

 
En les competicions Greensome i Grensome Chapman, serà d’aplicació la taula: 

 
PROVES GREENSOME - GREENSOME CHAPMAN 

TAULA MODIFICACIÓ HCP - DIFERÈNCIA NETA NORMES EPPA 
NET -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 
HCP 0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1 

 
 

En les competicions Foursome, s’aplicarà a cada jugador el factor corresponent a 
les competicions individuals al diferencial net negatiu obtingut per l’equip i 
s’utilitzarà la mateixa taula que a les proves individuals. 

 
En les competicions Copa Canadà, es calcularà el diferencial net que hagués 
aconseguit cada jugador com si hagués fet el recorregut individualment i 
s’aplicarà el factor corresponent a la seva categoria. 

 
 
 



5.3 – En els torneigs per parelles i els que es juguin amb un sol ferro i el putter, es podrà 
baixar handicap però no es podrà pujar. 
 
El mateix s’aplicarà en els torneigs nocturns, definint com a concursos nocturns aquells 
en que tots els forats es juguin amb llum artificial per ser insuficient la llum diürna per 
a la pràctica normal de l’esport. 
 
En els torneigs nocturns amb boles fluorescents, no es podrà ni pujar ni baixar  
handicap. 
 
5.4 – En els torneigs per parelles Quatre Boles – Millor Bola, perquè la prova sigui 
vàlida per a modificació de Handicap Exacte (HE), és obligatori que cada jugador que 
puntuï de la parella, marqui el seu resultat en la casella corresponent de la seva fila. De 
no fer-se així, la parella estarà desqualificada. En aquells forats on un (en competicions 
medalplay) o tots dos integrants de la parella (en competicions stableford), no hagin 
acabat de jugar el forat, cal que les caselles corresponents estiguin marcades amb una 
creu (X). 
 
5.5 – Al jugador que en acabar un torneig no lliuri la targeta o bé hagi estat  
desqualificat, se li pujarà el handicap en un 0,2 (excepte en els concursos per parelles). 
 
5.6 -  En els torneigs “Banderetes” es podrà baixar handicap però no es podrà pujar. Es 
tindrà en compte el resultat obtingut en acabar el 18è forat. 
 
5.7 – La modalitat “Scramble” i altres aquí no especificades, estan considerades com 
proves no vàlides per a modificació del Handicap Exacte (HE). 
 
6.0 – RESPONSABILITAT DEL JUGADOR 
 
Cada jugador haurà d’assumir la responsabilitat de conèixer i informar sobre el seu 
Handicap Exacte (HE) i les variacions que hagi pogut tenir entre un i altre torneig. En 
aquest cas, el jugador haurà d’informar-ho al camp on es celebri el torneig i el jugarà 
amb el seu nou Handicap Exacte (HE). 
 
7.0 – En torneigs de l’ACPP, únicament tenen opció a premi els jugadors que tenen la 
quota de l’ACPP al corrent de pagament. 
 
8.0 – HANDICAP D’ALTRES ENTITATS 
 
Els jugadors que tinguin handicap de Pitch & Putt obtingut en alguna Associació o 
Federació integrant de l’EPPA, FIPPA o AGEPP, poden jugar amb el seu handicap 
original en les competicions socials o oficials. Si han de jugar més d’un torneig, a 
efectes de la competició catalana, el seu handicap variarà segons aquest Reglament de 
Handicap. Si el seu handicap original supera el handicap màxim de l’ACPP, s’aplicarà 
el handicap màxim de l’ACPP tant a efectes d’assignació com a efectes de modificació. 


