Preguntes i respostes sobre les competicions Matxplay Rating
Què és la modalitat Matxplay?
Un bàndol juga contra un altre forat per forat. Els forats es poden perdre, guanyar o empatar i
el partit el guanya el bàndol que avantatgi a l'altra en un nombre de forats major que el
nombre de forats que queden per jugar. Es pot concedir al contrari un forat o un partit abans
de l'inici o de la conclusió del forat o del partit.

Com es juga una competició Matxplay Rating?
Cada jugador jugarà 4 o 3 voltes de 9 forats en modalitat matxplay.
Cada una d’aquestes voltes serà un enfrontament amb un jugador diferent.
En cada un dels enfrontaments es poden guanyar o perdre punts en joc. Els punts que es
guanyen o es perden depenen del resultat i de la diferència del nivell de joc dels dos jugadors.
Si guanyo punts el meu Rating augmentarà després de la competició i se m’acumularan punts.

Quin és l’objectiu de la competició?
L’objectiu per un jugador és guanyar el màxim d’enfrontaments de la competició que com a
molt són 4, per a poder sumar el màxim nombre de punts. Cada un dels 4 partits és
independent i suma punts. Els punts que guanyes els perd el teu contrincant.

És igual perdre de molt o de poc?
Si, el que compta és el resultat final jugats els 9 forats. O sigui si es guanya, s’empata o es perd.
És igual si es guanya en el forat 5 o en el 9.

Com es guanyen o perden punts en una competició Matxplay Rating?
Quan es juga amb un jugador d’un nivell de joc (Rating) molt superior al teu tu pots guanyar
molts punts si el guanyes i en pots guanyar alguns empatant. Si perds, perds poc punts.
Quan s’empata si el nivell de joc (Rating) és el mateix o molt similar no es guanyen ni es
perden punts. Si s’empata amb un jugador de nivell de joc (Rating) més alt es guanyen punts.
Si s’empata amb un jugador de nivell de joc (Rating) més baix es perden punts.
Per a veure els punts a guanyar o perdre cal veure la taula específica del Reglament.

Quants punts puc guanyar o perdre en cada enfrontament?
La quantitat de punts de Rating que puc guanyar o perdre en un enfrontament amb un altre
jugador depèn de la diferència de nivell entre els dos jugadors i per tant de la diferència de
Rating entre els dos jugadors. Si un jugador és superior teòricament al seu contrincant, per
guanyar obtindrà pocs punts ja que aquest és el resultat més probable, en canvi si empata o
perd cedirà molts punts al jugador de pitjor nivell. Els punts que cada jugador port guanyar o
perdre en cada un dels enfrontaments d'un partit estan indicats a la targeta de joc en funció de
si a cada enfrontament s'ha guanyat, s'ha empatat o s'ha perdut.

Si sóc un jugador novell puc quedar ben classificat a una competició Matxplay Rating?
Aquest tipus de competicions es juguen scratch però el sistema informàtic agrupa els jugadors
de forma de que tots els jugadors juguin contra altres amb un nivell de Rating similar dins de
les possibilitats combinatòries, per tant les possibilitats de fer un bon resultat són teòricament
iguals per a tots els jugadors guanyant la prova aquell jugador que ha jugat més per sobre de
les seves possibilitats guanyant més punts de Rating i per tant no depèn del nivell del jugador
sinó de l'evolució del seu joc.

Quan s’inicia la competició i quin temps haig de ser abans?
Com qualsevol competició de Pitch & Putt s’inicia a una hora en concret. Tots els jugadors per
a participar han d’haver pagat el dret de participació 30 minuts abans. L’organització de la
competició tancarà la inscripció 15 minuts abans de l’inici de la competició. En l’hora
assenyalada es repartiran les targes de joc a cada jugador/a.
Qui no està present 15 minuts abans no pot participar ja que des del tancament de la inscripció
a l’inici de la competició hi ha una tasca administrativa d’el.laboració de les targes. La definició
dels partits de la competició dependrà dels jugadors presents.

Quina durada té la competició?
La competició dura aproximadament 3h. Tot depen de si els partits són igualats i cal jugar fins
el 9è forat o es decideixen abans.

Pot ser que només jugui 3 enfrontaments?
Si, si el nombre de jugadors no és multiple de 4 els jugadors amb menor rating seran els que
jugaran 3 partits. En un dels 4 partits descansaran.

Quin és el nombre mínim per a jugar una competició Matxplay Rating?
El nombre és de 5 jugadors. En aquest cas 1 jugador jugarà 4 partits i els altres 4 en jugaran 3.

Què és el Matxplay Rating System?
Són les normes que regeixen les competicions Matxplay Rating.
Cal llegir el Reglament per a tenir tota la informació

Qui guanya una competició Matxplay Rating?
El jugador que més punts guanyi després dels 4 enfrontaments. En cas d’empat guanya el que
més Rating inicial tenia.

Qui és el millor jugador del Matxplay Rating System?
Periòdicament es publicaran llistats amb els jugadors amb més rating a tot Catalunya. El
jugador amb més punts de Rating serà el millor jugador en aquest tipus de competicions.

Com és la meva tarja de joc?
Abans de l’inici de la competició es repartirà a cada un dels participants la seva tarja de joc. En
ella es dirà amb qui serà cada un dels 3 o 4 enfrontaments, l’hora i el tee de sortida.
Cada jugador ha de portar la seva tarja i al final del partit a 9 forats haurà d’escriure si ha
guanyat, empatat o perdut. Una vegada escrit el resultat, demanarà la signatura del seu
contrincant.
Quan la tarja tingui tots els resultats i signatures de tots els partits a jugar s’entregarà a
l’organització de la competició.

Haig de jugar obligatòriament els 9 forats d’un partit?
Si la diferència de forats és superior al nombre de forats per jugar el partit ja ha finalitzat. Es
demana als jugadors que es trobin en aquests casos que no interfereixin el joc de la resta de
jugadors.

Com juguem si dos partits coincideixen en un tee?
Si pel nombre de jugadors coincideixen 2 partits en un tee, cal seguir les següents normes:
-Els dos partits aniran fent els 9 forats a la vegada.
-Primer sortiran els dos jugadors d’un partit i després els altres dos.
-Tots els jugadors aniran fent cops fins que les 4 boles siguin al green
-La darrera bola en quedar al green determinarà quin partit finalitza primer el forat. Es faran
els putts necessaris per a finalitzar-lo i posteriorment es jugarà l’altre partit.
-El partit que acabi abans el forat haurà d’esperar al següent tee, podent fer els cops de sortida
si el forat és lliure, però esperant a que els 2 jugadors del partit amb qui juguen.
- Si un dels dos partits finalitza el matx ha de permetre que l’altre partit es jugui en solitari.
-Seguiran aquest procés durant els 9 forats.

És important agilitzar el joc?
Per a que el joc sigui interessant i amè cal agilitzar el joc al màxim. Per tant cal jugar com és
habitual en el matxplay on es donen els forats i el partit finalitza quan la diferència de forats
entre els dos bàndols és superior al nombre de forats que queden per jugar.
Una vegada finalitzat un partit m’haig de dirigir al tee que m’indica la tarja pel següent partit
per a jugar en l’horari que s’indica.

