II COPA MATCH PLAY EQUIPS SENIORS 2018
REGLAMENT
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.

1er- PARTICIPANS
Podran participar tots els equips que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes, hagin realitzat la preinscripció a la competició i
no tinguin cap deute o sanció pendent d’anteriors edicions d’aquest Campionat.
Els equips participants poden ser dependents d’un club o no.
Tindran preferència d’inscripció fins a exhaurir el nombre màxim de places segons aquest ordre:
a) Els equips participants a l’anterior edició.
b) Un segon equip addicional fins a omplir la competició.
Els equips preinscrits podran tenir plaça segons els criteris d’admissió abans esmentats. Els equips que s’hagin inscrit posteriorment seran
acceptats en la competició si queden places vacants segons criteris organitzatius i per estricte ordre d’arribada de les inscripcions.
Els jugadors i jugadores membres dels diferents equips podran ser aquells que tinguin la consideració de sèniors (homes i dones que
compleixin 55 anys o més durant l’any 2018) per l’Associació Catalana de Pitch and Putt i estiguin en possessió de la corresponent
llicència en vigor.
Els equips estaran composats com a mínim per 8 jugadors o jugadores.
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2on- COMITÈ ORGANITZADOR DE LA COMPETICIÓ I DE LA PROVA
El Comitè Sènior que actuarà com a Comitè organitzador de la competició.
El Comitè de Competició de la Prova estarà format per dos membres del Comitè d’Organització i un responsable del camp on es jugui la
competició. Presidirà aquest comitè un membre de la Comitè Sènior.
La suspensió de la prova prèviament a la seva celebració és responsabilitat del Comitè d’Organització i la suspensió de la prova durant la
seva celebració és responsabilitat del Comitè de Competició de la prova.
La suspensió de la prova amb motiu d’inclemències meteorològiques es regirà segons el protocol aprovat per la Junta Directiva de la FCPP
i exposat a la circular 05/2006 FCPP i 03/2011 FCPP.
3rt- CALENDARI DE LA COMPETICIO I HORARIS
L’hora de sortida de la primera jornada ( 27 de Juny 2018) serà a les 10:30
El horari de la segona jornada ( 28 de Juny 2018) serà : primera volta a les 10 h, segona volta a les 13h30
El Comitè d’Organització es reserva el dret de modificar les dates i l'horari, per inclemències del temps o causes de força major.
4rt- EQUIPS I MODALITAT DE JOC
Cada equip presentarà la seva alineació formada per 8 individuals que jugaran sota la modalitat Match Play.
Els jugadors quedaran englobats com a membres d’un equip des de l’inicií de la competició.
Si per qualsevol motiu, un equip es presentes a amb menys de 8 jugadors, si no arriba a 6 jugadors perd el partit, en el cas de arrivar a
6, perdera el punt del jugador no presentat.
5è- PUNTUACIÓ
Cada jugador pot : Partit guanyat 1 punt, empatat 0,5 punts i perdut 0 punts
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6è- DESEMVOLUPAMET DE LA COMPETICIÓ
Primera jornada
Per sorteig, jugaran 4 equips contra 4 equips
Segona jornada
Primera volta
Els 4 equips guanyadors jugaran entre ells
Segons els resultats de la primera jornada, jugaran:
Primer millor resultat contra quart millor resultat
Segón millor resultat contra tercer millor resultat
Segona volta
Els dos guanyadors jugaran la final
Els dos restants jugaran per el tercer lloc

7è- DESEMPATS
En cas d’empat entre equips, es tindrà en compta la suma de resultats dels equip en el moment en que cada jugador guanya o perd el
seu partit, en el cas de persistir el empat es donarà com a guanyador el equips que la suma dels handicaps sigui superior.
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8è- EL CAPITÀ DE L’EQUIP
El Capità que serà l’única persona de contacte amb l’organització de la prova abans de la seva celebració.
El Capità serà la persona responsable d’elaborar la llista inicial de jugadors pertanyents a cada equip, les alineacions per a cada prova i
realitzar l’ inscripció d’acord al que marca aquest Reglament.
El Capità de la prova, podrà ser el Capità de l’equip o qualsevol altre jugador de l’equip en representació seva, sigui jugador per aquella
prova en concret o no.
El Capità de la prova es l’únic membre del equip que està autoritzat a donar consells a qualsevol dels seus jugadors, naturalment
respectant les normes d’etiqueta i sense molestar a la resta de jugadors.

9è- HANDICAP DE JOC
Es jugarà sempre amb el handicap (0)
El handicap nomes es tindrà en compta segons el punt 7e, desempats

10è- INSCRIPCIONS PER CADA PROVA
El Capità de cada equip, es l’encarregat de realitzar les inscripcions dels jugadors a cada prova, i de fer l’entrega del import dels
greenfees al camp corresponent, en el moment de recollir les targetes del equip.
El termini màxim per a realitzar les inscripcions dels jugadors de cada equip, es el 2 de Juny per la primera jornada i es farà arribar a la
FCPP, per la segona jornada es farà arribar al camp a on es realitzi la competició, un cop acabada la primera jornada i coneguts els
resultats i equips classificats

31/1/2018

11è- PREMIS
Els premis seran per els tres primers equips classificats.
1er equip te un val de 300 € per compres de material esportiu al camp a on es realitzi la prova
2on equip te un val de 200 € per compres de material esportiu al camp a on es realitzi la prova
3er equip te un val de 100 € per compres de material esportiu al camp a on es realitzi la prova
12è- PREU
El preu serà de 16 € per dia de competició.
13è- DESQUALIFICACIONS I RECLAMACIONS
Aquest reglament està sotmès a las regles generals del Pitch and Putt de l’Associació Catalana de Pitch and Putt i la Federació Catalana de
Pitch and Putt i a les regles locals de cada camp.
El jugador que sigui desqualificada en una prova, aura perdut el seu partit. S’aplicarà el mateix criteri, si un jugador es retira per
qualssevol motiu no establert per el Reglament de la FCPP. La no presentació d’un equip a qualsevol de les proves o que no arribi al
mínim de 6 jugadors, a nivell de classificació, es computarà un resultat de 0 punts per l’equip.
Els jugadors podran presentar reclamacions una vegada finalitzada la prova en el camp implicat, al Comitè de la Prova d’aquest camp,
que tindrà que d’actuar en conseqüència i prendrà una decisió dins les 24 hores següents a la finalització de la prova.
En cas que intervingui el Comitè Organitzador es prendrà el temps necessari perquè dicti una resolució.
Els aspectes que no estiguin expressament regulats per aquest reglament, serà d’aplicació la decisió del Comitè Organitzador.
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