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I COPA SENIOR EPPA PER EQUIPS 2019-2020 

 

REGLAMENT TEMPORADA 2019/2020 

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 jugadors 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. 

 

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. 

 

Per considerar a un equip dependent 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. 
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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 2019) per l’Associació Catalana de Pitch and Putt i estiguin en possessió de la corresponent 

llicència en vigor. 

 

Els equips estaran composats  per 8 jugadors o jugadores. 

 

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 2019-20 la competició  tindrà un Reglament únic per les zones est i oest.  

Continua la col·laboració amb l’Associació Catalana de Pitch and Putt per tal d’unificar criteris d’ambdues zones, registrar 
inscripcions i publicar classificacions de forma conjunta i unificada per a tota la competició. 

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. 

 

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 una divisió o mes en funció del nombre de jugadors inscrits 

El nombre màxim de jugadors que podran participar será de 72 per divisió. 

4rt- CALENDARI DE LA COMPETICIO I HORARIS 
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La competició regular constarà de 8 jornades i es jugarà el segón dilluns de cada mes 

La competició començarà el mes d’Octubre 

L’hora de sortida de les proves serà a les 10h30 i en aquells camps de 9 forats s’habilitaran dues sortides de joc de forma que els 
equips millor classificats a la general jugaran a primera hora 10h i els pitjor classificats sortiran a les 13h. 

El Comitè d’Organització es reserva el dret de modificar les dates i l'horari, per inclemències del temps o causes de força major. 

 

Els  camps seran adjudicats, en funció de la seva participació al torneig  

 

 

5è- EQUIPS I MODALITAT DE JOC 

Cada equip presentarà la seva alineació formada per 8 individuals que jugaran sota la modalitat Medal Play. 

Hi haurà la possibilitat de presentar 2 equips per camp 

Mides EPPA. 

Puntuaran les 6 millors targetes per el que fa als premis al equip 

Per el que fa als premis per la classificació individual puntaran els 6 millors resultats del jugador 

Els jugadors quedaran englobats com a membres d’un equip des de l’inicií de la competició. 

6è- CLASSIFICACIONS 

Lliga, per classificació acumulada per cada equip 

La Classificació acumulada serà el resultant de sumar la puntuació assolida per cada jugador, representant del equip,  a cadascuna 

de les proves jugades fins al moment, puntuaran las 6 millors targetes 

Individual, per classificació acumulada dels 6 millors resultats 
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7è- DESEMPATS 

En cas d’empat entre equips, es tindrà en compta com a guanyador el equips que la suma dels handicaps sigui superior, per el que 
fa al desempat a la classificació individual es tindrà en compte en scratch el handicap mes baix i en handicap el handicap mes alt  

 

 

8è- ASCENSOS I DESCENSOS 

En aquest primer reglament els equips quedaran integrats en una divisió en funció del handicap dels jugadors, els equips amb el 
handicap mes baix formaran la divisió 1, així successivament 

En el cas de nomes haver una divisió tots els equips quedaran integrats a la divisió 1 

En successius anys i en el cas d’haver més d’una divisió, els equips pujaran i baixaran en funció de la seva classificació al finalitzar 
la competició, baixant els dos últims d’una divisió i pujant els dos primers de la següent divisió 

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. 

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. 
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10è- HANDICAP DE JOC  

Es juga Medal play, amb dues classificacions l’ scratch i l’handicap 

 

11è- 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 DIVENDRES ANTERIOR a cada prova i aquesta 
inscripció 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 EPPA MATCH PLAY 2019-2020 

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 

Els jugadors inscrits, han de ser seniors majors de 55 anys o que els compleixin el any de la competició 

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 ha 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 

 

mailto:intercamps@pitch.cat
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14è- TROFEUS I PREMIS 

Els trofeus i premis quedaran definits en els annexes al Reglament que publicaran els seus responsables. 

15è- PREU 

Els preus i formes de pagament quedaran definits en els annexes al Reglament que publicaran els seus responsables. 

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. 

Si un jugadores desqualificat  en una prova, el resultat no valdrà a efectes de classificació final. S’aplicarà el mateix criteri, si un 
jugador es retira per qualssevol motiu no establert per el Reglament de la FCPP. 

Si un jugador es desqualificat 3 cops a les diferents proves de la competició, no es podrà alinear més a la resta de proves de la 
temporada. 

La no presentació d’un equip a qualsevol de les proves o que no arribi al mínim de 4 jugadors, implicarà la desqualificació del equip i 
l’anul·lació de tots els resultats obtinguts. 

En el cas de suspensió d’una prova, per inclemències del temps, es repetirà la prova amb la data que decideixi l’organització, en el 

cas de no haver-hi dates la prova quedarà anul·lada. 

Un cop decidida la data, la no presentació de un equip, suposa la desqualificació del equips i l’anul·lació de tots els resultats 
obtinguts. 

En tots els casos, els equips, sempre,  han de abonar la totalitat dels  green-fee  8 corresponent al camp a on es juga, menys quant 
la prova a quedat anul·lada. 

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. 
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Els aspectes que no estiguin expressament regulats per aquest reglament, serà d’aplicació la decisió del Comitè Organitzador. 

 

 
 
---ANEX  --- REGLAMENT  2019-20 

 
 
 
1.- Equips i calendari 
 
 

 

   

14/10/2019 11/11/2019 09/12/2019 13/01/2020 10/02/2020 09/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 18/05/2020 

                  
Can 

Mascaro El Valles Hcp1 Hcp1 El Valles Tennis Mora Hcp1 Vallromanes Sant Cebria 

 

 
 
 
 
Els equips que conformen la divisió  són: 
Valles A 

Valles B 

Can Mascaro B 

S.Cebria E 

Semar B 

Tennis Mora B 

Vallromanes A 
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Semar Hcp1 

Semar X 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

               
                  El delegat de la divisió, informara de quelcom problema al Comitè d’Organització 

 

 

 

 

3- TROFEUS I PREMIS 
 
Durant la competició  es donarà un lot de productes a l'equip que hagi guanyat tres tornejos (consecutius o no), aixi mateix al 

jugador individual 

 

 

   
4.-PREUS 
 

Preus: Green-fee: 12 € per jugador 96 € per equip que es pagarà al camp, encara que falti algun jugador. 

 

En el cas de no presentar-se un equip a jugar, quedarà automàticament eliminat de la competició 
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Inscripció:  

 

Els jugadors que vulguin participar en qualsevol dels tornejos d'intercamps de SEMAR/ASSEP, seran socis  de SEMAR 

Intercamps/ASSEP i sels i farà un carnet proporcionat per Semar/ASSEP (sense cost) per  la temporada 2019-2020 i donarà dret a: 

 Participar en els tornejos d’intercamps. 

 I aprofitar els posibles descomptes en grenfes per jugar en els camps tant de la Zona Est com Oest, fora del torneig 

d’intercamps. 

 

Cada equip tindrà que ingressar en el compte bancari de SEMAR o ASSEP (en funció sigui un equip de la Zona Est o Oest) la 

quantitat de 100 euros 

El capità de cada equip, com sempre, continuarà abonant al camp el total del green-fee del equip, es a dir (12€/jugador). 

El abonament que tenia que fer el camp en cada prova a SEMAR, segons lo previst anteriorment (en concepte de premis i regals); a 

partir d'ara serà de 120€ i els hi entregarà al càpita del equip que representi a Semar o ASSEP 

Aquest càpita, com a representant del equip, ingressarà els diners als comptes Semar o ASSEP, en concepte de premis i regals 

 

 

 

 

Premis: 

Copa per a tots els jugadors integrants del equip guanyador scratch i handicap 

El primer i segon equip scratch i handicap 

Primer premi una sortida final de setmana valorada en 300 euros a sortejar entre els integrants del equip 

Segon premi una sortida final de setmana valorada en 250 euros a sortejar entre els integrants del equip 

Premi per el millor jugador scratch un vale per una compra de 200 euros 

Premi per el millor jugador handicap un vale per una compra de 150 euros 

 

 

 

 


