
 

Hola a totes i tots. 

Primer de tot, desitjar que vosaltres i les vostres famílies os trobeu be de salut. 

Com ja sabeu, les competicions per equips no estan de moment permeses i es per això que 

hem ideat una competició individual fins a final d’any que anomenarem Circuit Sènior EPPA, i 

que la afeixi’m a las ja existents del Pentagonal i El Campionat de Catalunya Sènior FCPP. 

A mes a mes i per donar mes interès a aquestes competicions s’ha creat un torneig, 

conjuntament amb la FCPP, que agruparà als 64 millors jugadors del conjunt dels tres tornejos 

i que anomenarem Copa Absoluta Sènior. 

Com funciona tot això: 

Els partits que es jugaran tant del Pentagonal com el Circuit Sènior EPPA, d’aquí a final d’any 

acumularan punts per els 64 primers classificats de cada partit, la Copa Individual Sènior de la 

FCCP també acumularà punts per els 72 primers classificats. 

Un cop finalitzades les competicions es jugarà una final amb els 64 jugadors que hagin 

acumulat mes punts i que durarà  dos dies que hem anomenat Copa Absoluta Sènior, el 

jugadors que arribin a la final, tindran els grenfes gratis dels dos dies i premis els cinc primers 

classificats 

Reglaments: 

- El Pentagonal es regira per el seu reglament 

- Circuit Sènior EPPA, aquest reglament es farà arribar a tots els sènior possibles, també es 

podrà consultar a la web de la FCPP i de Semar, indicant el calendari i camps a on es juga, 

la modalitat de joc serà Medal Play (es a dir tots els cops sumen i no es te amb compta el 

Handicap) i les mides seran EPPA. 

- Campionat de Catalunya Sènior FCPP, es regira per el seu reglament 

- Copa Absoluta Sènior, aquest reglament es el que explica com es puntuen els jugadors, 

segons el seu resultat als diferents partits del Pentagonal, Circuit Sènior EPPA i Campionat 

de Catalunya Sènior FCPP, també explica com es desenvoluparan els partits que es jugaran 

els dos dies de la final de la Copa Absoluta Sènior, aquest reglament el revéreu 

conjuntament amb el reglament del Circuit Sènior EPPA i es podrà consultar a la web de la 

FCPP i de Semar 

Esperant que desfruiteu d’aquestes competicions . 

 

Atentament 

Secretaria de la FCPP, Delegat Sènior, Comitè Sènior i Semar 


