XII INTERCAMPS CLASSIC 2017-2018
REGLAMENT TEMPORADA 2017/2018
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, però serà indispensable que juguin com a representants d’un camp que
acceptarà ser seu de la competició a raó d’una prova com a màxim per equip presentat.
Quan més d’un equip sigui dependent d’un club o un camp, aquests tindran preferència d’inscripció fins a exhaurir el nombre màxim
de places segons aquest ordre:
a) Els equips participants a l’anterior edició.
b) El primer equip de nous clubs o camps no participants fins al moment.
c) Un equip addicional per club o camp segons ordre de classificació de l’anterior edició, i desprès el segon equip dels clubs o camps
nous.
d) Un segon equip addicional segons el criteri c i així successivament fins a omplir les divisions.
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Per considerar a un o més equips dependents d’un club, caldrà que aquest estigui registrat en el Registre d’Entitats Esportives de la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya com a club esportiu.
Els equips dependents d’un club representen al mateix i per tant tots els drets esportius són propietat del club. Aquests drets
esportius no es poden cedir ni traspassar. En el cas de que un equip depengui només d’un camp, tots els drets esportius són
propietat del camp.
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 abans d’acabar la competició de la seva zona) 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.
El jugador que hagi jugat amb un equip, podrà participar durant la present temporada en un altre equip del mateix club o camp,
sempre que el número de jugadors que rebi un equip d’altres equips no sigui superior a 4 per prova.
Cada jugador només podrà participar una vegada per jornada independentment de si la jornada es juga en un o més dies de
competició.
2on- COMITÈ ORGANITZADOR DE LA COMPETICIÓ I DE LA PROVA
Aquesta temporada 2017-2018 la competició INTERCAMPS tindrà un Reglament únic per les zones est i oest amb determinats punts
específics per a cada zona tal i com es defineix en aquest Reglament. Els punts concrets de cadascuna de les zones es podran trobar
en els annexes al Reglament propis de cada zona de joc.
De la col·laboració amb l’Associació Catalana de Pitch and Putt se’n deriva un 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.
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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.
3er– DIVISIONS I ZONES
La competició es dividirà en 7 divisions, 5 d’elles a la zona est i 2 d’elles a la zona oest.
S’anomenaran EST-1, EST-2, EST-3, EST-4, EST-5 i OEST-1, OEST-2.
Les denominacions EST i OEST responen a criteris geogràfics i les denominacions 1, 2, 3 , 4 i 5 responen a diferents nivells de joc o
divisions en funció del dret guanyat en anteriors edicions per part de cada equip a enquadrar-se en cada grup.
El nombre màxim d’equips que podran participar a cada una de les divisions d’ambdues zones serà de 9.
4rt- CALENDARI DE LA COMPETICIO I HORARIS
La competició constarà de 9 i 10 jornades a la zona EST i de 9 jornades a la zona OEST.
L’hora de sortida de totes les proves serà a les 10:30 i en aquells camps de 9 forats s’habilitaran dos dies de joc de forma que els
equips millor classificats a l’anterior jornada jugaran el primer dia de competició i els pitjor classificats el segon dia de competició.
Per a la 1ª jornada de joc, el criteri per establir els equips que juguin a la primera o segona jornada de joc, serà la classificació final
de l’any anterior. Les classificacions a les que es refereix aquest paràgraf són les classificacions scratch.
En camps de 9 forats, es repartiran els equips en els dos dies de competició i s’informarà mitjançant la plana web del dia assignat a
cada equip.
El Comitè d’Organització es reserva el dret de modificar les dates i l'horari, per inclemències del temps o causes de força major.

5è- EQUIPS I MODALITAT DE JOC
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Cada equip presentarà la seva alineació formada per 4 parelles que jugaran sota la modalitat FOURBALL STABLEFORD SCRATCH I
HANDICAP.
Els jugadors quedaran englobats com a membres d’un equip des de l’inici de la competició, tot i que es permetran canvis d’equip
sempre que el jugador no hagi jugat encara per cap equip.
Els equips dependents d’un club podran alinear els jugadors que vulguin entre els jugadors integrants de l’equip amb incorporacions
puntuals de jugadors d’altres equips del mateix club o camp fins un màxim de 2 per jornada de joc.
Si per qualsevol motiu, un equip ha de presentar-se a un torneig amb menys de 8 jugadors, es podran forçar a la modificació de la
composició de les parelles presentades si per motius organitzatius no hi hagués un marcador disponible. En aquests casos es podrà
optar per separar una o més parelles pel correcte desenvolupament de la prova fent que aquestes parelles juguin amb un sol
jugador.
6è- CLASSIFICACIONS
Per la classificació SCRATCH de cada prova puntuaran per cada equip els 3 millors resultats FOURBALL SCRATCH.
Per la classificació HANDICAP de cada prova puntuaran per cada equip els 3 millors resultats FOURBALL HANDICAP.
La Classificació SCRATCH acumulada serà el resultant de sumar la puntuació assolida per cada equip a cadascuna de les proves
jugades fins al moment.
La Classificació HANDICAP acumulada serà el resultant de sumar la puntuació assolida per cada equip a cadascuna de les proves
jugades fins al moment.
7è- DESEMPATS
En cas d’empat en una mateixa posició en una prova, es desempatarà segons la millor 4º targeta de l’equip i en cas de persistir
l’empat, es desempatarà a favor de la millor targeta d’equip, la segona millor targeta i la tercera millor targeta. En cas de resultats
idèntics per a dos equips, es desempatarà segons la regla dels 9, 12, 15 i 17 últims millors forats de la millor targeta de cada equip,
segons millor targeta, tercera millor targeta i quarta millor targeta.
En cas d’empat a la classificació acumulada SCRATCH, es desempatarà segons millor última prova SCRATCH, millor dos últimes
proves SCRATCH, i així consecutivament fins a desfer l’empat.
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En cas d’empat a la classificació acumulada HANDICAP, es desempatarà segons millor última prova HANDICAP, millor dos últimes
proves HANDICAP, i així consecutivament fins a desfer l’empat.
Les últimes proves a les que es refereixen els paràgrafs anteriors es refereixen a les proves previstes al calendari inicial
independentment de que es pugui modificar l’ordre de joc per causes alienes a l’organització.
8è- ASCENSOS I DESCENSOS
El moviment entre els grups de cara a la següent temporada, es realitzaran sempre en funció dels resultats de la temporada
acabada de la següent forma:
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últims classificats scratch del grup EST-1 descendiran passant a jugar la propera temporada al grup EST-2
últims classificats scratch del grup EST-2 descendiran passant a jugar la propera temporada al grup EST-3
últims classificats scratch del grup EST-3 descendiran passant a jugar la propera temporada al grup EST-4
últims classificats scratch del grup EST-4 descendiran passant a jugar la propera temporada al grup EST-5
últims classificats scratch del grup OEST-1 descendiran passant a jugar la propera temporada al grup OEST-2
millors classificats scratch del grup EST-2 ascendiran passant a jugar la propera temporada al grup EST-1
millors classificats scratch del grup EST-3 ascendiran passant a jugar la propera temporada al grup EST-2
millors classificats scratch del grup EST-4 ascendiran passant a jugar la propera temporada al grup EST-3
millors classificats scratch del grup EST-5 ascendiran passant a jugar la propera temporada al grup EST-4
primers classificats scratch del grup OEST-2 ascendiran passant a jugar la propera temporada al grup OEST-1

Altres possibles formats de configuració de grups per propers anys es decidiran per part del Comitè d’Organització.
9è- 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.
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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.

10è- HANDICAP DE JOC
Es jugarà sempre amb el handicap actualitzat per l’Associació Catalana de Pitch and Putt i serà responsabilitat de cada jugador
comprovar la veracitat de les dades indicades a les classificacions i a la targeta de joc.
Els jugador ó jugadores que no tinguin llicència de Pitch & Putt, es tindran que treure la llicència corresponent abans de jugar
qualsevol prova.
El jugadors, que disposin del Handicap de Golf i no del Pitch & Putt, podran jugar amb la conversió al Handicap de Pitch & Putt
(apartat 6.0 del reglament de Handicap de la ACPP) sempre que abans de jugar, s’hagi emplenat la sol·licitud de la ACPP i haver
pagat la quota corresponent, en aquets cas, una vegada acabada la prova, se li adjudicarà el Handicap de Pitch & Putt que li
correspongui (apartat 4.3 del Reglament del Handicap de la ACCP).
Els jugadors que disposin de la llicència però no disposin del Handicap de Pitch & Putt, jugaran amb Handicap CERO, poden obtenirlo una vegada completades dues proves, sol·licitant a qualsevol camp la seva tramitació.

11è- INSCRIPCIONS PER CADA PROVA
El Capità de cada equip, es l’encarregat de realitzar les inscripcions de les parelles 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 DIVENDRES ANTERIOR a cada prova i aquesta
inscripció a partir d’aquesta temporada es podrà fer amb els següents mitjans:




Amb el mòdul d’inscripcions on-line de l’Associació Catalana de Pitch and Putt per als capitans registrats a la mateixa i que
hagin comunicat que actuen com a capitans de l’equip.
Per email a l’adreça intercamps@pitch.cat
Per Fax al 93 412 16 79 indicant clarament INTERCAMPS 2016-2017
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Qualsevol que sigui la forma de comunicar les alineacions de cada equip, serà imprescindible fer-ho indicant els números de llicència
dels 8 jugadors participants.
12è- INSCRIPCIONS DE MEMBRES DE L’EQUIP
Abans de començar la temporada, cada equip, o en el seu defecte el club o camp del que depengui, haurà de comunicar via email
(intercamps@pitch.cat) o via Fax (93 412 16 79) el llistat de jugadors dependents d’aquell equip indicant clarament els números de
llicència dels jugadors.
Caldrà també especificar grup de joc i nom de l’equip així com llicència, telèfon i email del jugador que actuí com a Capità de l’equip.
La data màxima per enviar els components dels equip és el dimecres 22 de Maig en el cas de la zona Est i el 10 de
setembre en el cas de la zona Oest.

13è- INFORMACIÓ D’HORARIS I RESULTATS
A la plana web de l’Associació Catalana de Pitch and Putt, a l’apartat competicions del menú principal hi haurà habilitada una secció
SÈNIOR per informar a tots els jugadors i jugadores de tota l’ informació de la competició: Horaris, Dates d’Inscripció i
Classificacions
14è- TROFEUS I PREMIS
Els trofeus i premis quedaran definits per a cadascuna de les dues zones en els annexes al Reglament propis de cada zona de joc
que publicaran els seus responsables.
Els trofeus no són acumulables, i en cas de coincidència d’un premi scracth i un handicap, l’ordre d’adjudicació dels premis serà: 1er
scratch, 1er handicap, 2on scratch, 2on handicap, i successivament amb tots els premis que hi hagi.
15è- PREU
Els preus i formes de pagament quedaran definits per a cadascuna de les dues zones en els annexes al Reglament propis de cada
zona de joc que publicaran els seus responsables.
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16è- 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.
La parella que sigui desqualificada en una prova, el resultat no valdrà a efectes de classificació final. S’aplicarà el mateix criteri, si
una parella es retira per qualssevol motiu no establert per el Reglament de la FCPP.
Si una parella es desqualificada 3 cops a les diferents proves de la competició, no es podrà alinear més a la resta de proves de la
temporada als jugadors integrants de la parella.
La no presentació d’un equip a qualsevol de les proves o que no arribi al mínim de 4 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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---ANEX SEMAR --- REGLAMENT 2017-2018

1.- Camps de joc.
El Torneig SEMAR Inter camps de Pitch & Putt, consta de 9 jornades. Els resultats de cada jornada, puntuen per a la classificació
general, El ultim partit es jugara per sorteig a la FCPP
Equips integrants de les divisions
DIV 1

DIV 2

DIV 3

S. Cebrià A

S. Cebrià C

Gualta

Franciac B

Franciac A

HCP1 Semar

DIV 4

DIV 5
Franciac C

Sant Cebria D

Sant Cebria E
Vallromanes
G1

Semar B

Vallromanes C

Tennis Mora A

Badalona B

Vallromanes A

Teia B

Platja d’Aro B

Semar Garriga

Semar c

Badalona XL

Semar X

Tennis Mora B

Can Pascual

Semar D

Papalus A

Badalona A

G10/SEMAR

Palamos

Jubicec Mont

S. Cebrià B

Fornells

Mas Gurumbau

Semar 1

Papalus B

Teia A

Teia D

Amics Garriga

Gualta par 3

Vallromanes G2

Vallromanes B

Calendari i camps a on es jugant les diferents divisions

Intercamps Classic
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Teià C

S.Cebria Gespa Verda

Dates Ultim Partit, respectivament: 16 , 17 ,
22, 23 i 24 de Maig. DIVISIONS: 1, 2, 3, 4, 5
Camp: HCP1, S.Cebrià, Franciac, Vallromanes,
Papalus

Classic
Camp/Dates

31/05/2017

13/09/2017

Hcp1

DIV 1

DIV 5

Sant Cebria

DIV2

DIV 1

Platja D'Aro
Vallromanes

04/10/2017

DIV 4

13/12/2018

14/12/2018

10/01/2018

DIV 2

DIV 4

DIV 1

DIV 3

11/01/2018

DIV 4

07/03/2018

DVI 3

DIV 4

08/03/2018

04/04/2018

DIV 5

DIV 5

DIV 5

DIV 1

DIV 1

Ultim
DIV 1
DIV 2

DIV 3

DIV 3

DIV 5
DIV 4

DIV3
DIV 5

DIV 3

DIV1

DIV 2
DIV3

DIV3

Badalona

DIV 5

DIV 5

Teia

DIV 4

DV 2

DIV1

DIV 2

Can Pascual

DIV 4

Montseny

DIV 3

DIV 4
DIV 2

DIV 5

Fornells

Palamos

DIV 4
DIV 5

DIV3

Tennis Mora

DIV 4

DIV 5
DIV 4

Delegats de les Divisions

Els delegats de les divisions, informaran de quelcom problema al Comitè d’Organització
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07/02/2018

DIV 3

Mas Gurumbau
Franciac

09/11/2017

DIV2

Papalus
Gualta

08/11/2017

DIV 1
DIV 2

DIV 1
DIV 2

Div 1 Jose Perez Saldaña 629525486
Div 2 Ceferino Esteban Gorbe 607224648 ceferinoeg@hotmail.com
DIV 3 Lluis Esteve Pla 620021766 lluisesteve63@hotmail.com
Div 4 J.Antonio Gomariz Santamaria 600476333 jagomariz@gmail.com
Div 5 Emili Gutierrez 667273089 emiliogutierrez@hotmail.com

En cada divisió jugaran (màxim) dos equips per camp, en el cas que en una divisió haguessin tres equips del mateix camp, solament
es jugarà dues vegades en el seu camp, el tercer camp serà sortejat entre els camps que participen a la competició
Els camps de la fase final, seran sortejats entre els camps participant a la competició, es tindrà en compte:
Si en una divisió han participant 3 equips del mateix camp, i s’ha tingut que sortejar el tercer partit, es donarà una final al camp que
no s’ha pogut jugar per tindrà 3 equips a la mateixa divisió
En el sorteig s’ha exclouran, els camps que amb anterioritat ja eixien sigut seu de una final, fins que tots el camps de 18 forats
eixien tingut una final

Si un cop començada la competició, s’incorpora un equip, l’organització el situarà a la divisió, que per el handicap de jugadors li
correspongui i entrarà amb la puntuació de la mitja de la divisió.
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3.- Trofeus i premis Divisió Est 1-2-3-4-5.
Durant la competició es donarà un lot de productes a l'equip que hagi guanyat tres tornejos (consecutius o no), tant en Scratch com
en Handicap.
En tots els partits i abans de començar es sortejarà per equips, un pernil i un lot de productes

En finalitzar la competició tindràn un sol trofeix el equips guanyadors primers i segons

scratch i handicap de les cinq divisions.

L'ordre de classificació serà el següent: 1º Scratch, 1º Handicap, 2º Scratch, 2º Handicap. Cas que hi hagi equips classificats en
ambdues categories, passaran a classificar-se els següents.
Els 5 primers classificats scratch de la DIV 1, seran els que jugaran la fase final contra ASSEP

Tindran dret a jugar la final SEMAR-ASSEP, aquells jugadors titulars i suplents que han estat inscrits inicialment en els seus clubs,
amb un màxim de 8 jugadors.

El camp a jugar la final s’assignarà de manera alterna anualment entre BCN i GIRONA, previ sorteig del camp, que necessàriament
ha de tenir equip en el Torneig.

La modalitat de joc, serà fourball, i guanyara el equip que millor resultat scrat faci, contat les quatre targetes.
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4.-PREUS
Preus: Green-fee: 13 € per jugador ( 104 € per equip que es pagarà al camp, encara que falti algun jugador).

En el cas de no presentar-se un equip a jugar, el Responsable del Grup (nomenat per SEMAR), cobrarà els 96 € del equip que no
s’ha presentat en el proper partit
Inscripció 50 €

El import de la inscripció no serà reemborsable.

Abans del 18 de Setembre els equips participants han d’abonar els 420 €.
Això dóna dret al dinar de 8 jugadors (8 x 50€) al final de campionat, als obsequis de final de campionat i a que puguin jugar un
nombre indeterminat de reserves (2 x 10€)
Es podran afegir al dinar dos reserves previ abonament de 40 €.
Les inscripcions al dinar quedaran tancades un cop realitzat el últim partit de la fase regular, es a dir abans del últim partit de la
competició
COMPTE DE SEMAR Banc Sabadell

ES19 0081 0068 58 0001181127

El club abonarà a la organització, 40 € per cada partit (aquelles divisions que nomes tinguin inscrits 8 equips) ó 50 € (aquelles
divisions que tinguin inscrits 9 equips), més 144 € si la divisió te 9 equips 2*9*8=144, ó 128€ si la divisió te 8 equips 2*8*8=128.
Dels 13€ pagats per el jugador. (es a dir 2€ per cada jugador).
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6.- FULL D’INSCRIPCIÓ DEL CLUB CAMPIONAT INTERCAMPS 2016-17
Veura Anexe 2

7.- INSCRIPCIÓ DEL EQUIP ( CADA JORNADA) AL CAMPIONAT INTERCAMPS 2017/18
Segons Reglament de la Competició:
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Anexe 2
Club

Telefon

E-mail

Equip

Divisió

Capita

Telefon

E-mail

Llicencia

Equip

Divisió

Capita

Telefon

E-mail

Llicencia

Equip

Divisió

Capita

Telefon

E-mail

Llicencia

Equip

Divisió

Capita

Telefon

E-mail

Llicencia

Equip

Divisió

Capita

Telefon

E-mail

Llicencia

Equip

Divisió

Capita

Telefon

E-mail

Llicencia

Equip

Divisió

Capita

Telefon

E-mail

Llicencia

Equip

Divisió

Capita

Telefon

E-mail

Llicencia

Jugadors
Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Llicencia

Equip

Nom

Club
Telefon

CLUB
Nom del club
del club

Llicencia
Equip

JUGADORS
del jugador
Nom del equip en el que juga

E-mail

del club

Nom

del jugador

Equip

Nom del equip, del qual s'es capita

Divisió

Divisió que juga, es a dir Est-1, Est 2, Est 3 Est 4 i Est 5

Capita

Nom del capita

Telefon

del capita

E-mail

del capita

Llicencia
del capita
La fulla d'inscripció es te que enviar abans del 16 de Maig a l'adreça de e-mail olivaj@hotmail.com i a
info@pitch.cat
Un cop començat el campionat quelcom nova inscripció d'un jugadors, es tindra que utilitzar aquest impress i s'enviara per e-mail a la mateixa adreça, olivaj@hotmail.com
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