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I CIRCUIT SENIOR EPPA 2020 

 

REGLAMENT CIRCUIT 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. 

 

Aquest circuit puntua per la COPA ABSOLUTA SENIOR 2020 

 

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 sanció. 

 

Els jugadors i jugadores podran ser aquells que tinguin la consideració de sèniors (homes i dones que compleixin 55 anys o més durant 

l’any 2020) per l’Associació Catalana de Pitch and Putt i estiguin en possessió de la corresponent llicència en vigor. 

 

2on- COMITÈ ORGANITZADOR DE LA COMPETICIÓ I DE LA PROVA 

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. 
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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- CALENDARI DE LA COMPETICIO I HORARIS 

La competició constarà de 6 jornades 

- 14/15 d'Octubre   Sant Cebrià 

- 28/29 d'Octubre   El Vendrell 

- 11/12 de Novembre   Platja D'Aro 

- 25/26 de Novembre   Roc 3 

- 9/10 de Desembre   HCP1 

- 16/17 de Decembre   Franciac 

L’hora de sortida de totes les proves serà aparti de les 9 en el tee del 1 i amb un espaiament de 10 minuts 

Es preveuen sortides el primer dia a les 9h, 10h,11h i 12h 

Es preveuen sortides el segon dia a les 9h,10h,11h i 12h 

Si fos necessari aquest horari es podria ampliar 

 

 

4ar- MODALITAT DE JOC 

Es jugaran sota la modalitat Medal Play. 
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5è- CLASSIFICACIONS 

Aquest circuit es puntuable per la Copa Absoluta Sènior, per lo que en funció de la classificació obtinguda a cada prova, es aniran sumant 
punts que permetran jugar els Play-off de la Copa Absoluta Sènior   

6è- DESEMPATS 

Per la millor darrera volta i en persistir l’empat, es tindrà en compte els 9, 12, 15, 17 i 18 millors últims forats. En cas de persistir l’empat 
es determinarà el desempat per l’últim millor forat, dos últims millors forats, i així fins el 18 últims millors forats. 

7è- INSCRIPCIONS PER CADA PROVA 

El termini màxim per a realitzar d’inscripció , es el DILLUNS ANTERIOR a cada prova i aquesta inscripció es podrà fer amb els següents 
mitjans: 

 A la recepció del camp 

 Per ema-il a l’adreça info@pitch.cat 

 A la web www.pict.cat per a jugadors registrats 
 Per Fax al 93 412 16 79 indicant clarament I Circuit Senior EPPA 

Qualsevol que sigui la forma de comunicar-lo serà imprescindible fer-ho indicant els números de llicència. 

 

8è- 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
http://www.pict.cat/
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9è- PREU 

El preu per prova es de 12 euros a abonar al camp. 

10è- PREMIS 

Els 64 primers jugadors classificats de cada torneig sumaran punts 

Per participar a la Copa Absoluta Sènior s’han creat unes taules que donen punts als participants en aquest torneig i al torneig 
Pentagonal, així com al Campionat de Catalunya Sènior 

Als 64 primers classificats de la suma de punts d’aquestes tres competicions, jugaran els play-off finals de la Copa Absoluta Sènior de 
forma gratuïta 

Dels 6 tornejos d’aquest circuit mes el 6 tornejos del Pentagonal (que es jugant del 22 de Setembre al 1 de Desembres), nomes 
puntuaran 9 tornejos entre els dos, els punts del Campionat de Catalunya s’afegiran a aquestes dues competicions   

10è- 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 del circuit. 

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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11è- DECLARACIO RESPONSABLE 

Tot jugador/a inscrit/a a la competició declara responsablement que en els darrers 14 dies no ha tingut cap 

simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat 

ni haver tingut contacte estret amb persones infectades. Els 14 dies es tindran en compte respecte al dia d'inscripció i 

respecte al dia de competició. Sense aquesta declaració responsable, el jugador/a no podrà inscriure's i per tant no podrà 
competir. 

12è PROTOCOL DE SEGURETAT SANITARIA 

PROTOCOL DE SEGURETAT SANITÀRIA Els protocols de seguretat sanitària del Pitch and Putt estan totalment especificats a la plana web 
www.pitch.cat però a grans trets es detallen els principals aspectes:  

 És obligatori l’ús de mascareta per accedir a recepció.  

 Observeu les mesures de seguretat a la zona de pràctiques.  

 Mantingueu sempre la distància de seguretat de 2 metres amb qualsevol altre jugador.  

 Netegeu-vos les mans amb freqüència, abans i durant el partit.  

 No es pot compartir material entre jugadors (boles, pals, bossa, etc...).  

 No es permeten caddies ni acompanyants.  

 Accediu al tee de l’1 amb 10 minuts com a màxim d’antelació respecte a l’hora de sortida publicada per l’organització.  

 El jugador podrà utilitzar la targeta virtual o la targeta clàssica de paper, aconsellem la utilització de la targeta virtual però en cas 

d’utilitzar targeta de paper, només s’acceptarà una única targeta per partit on constin conjuntament tots els resultats que no utilitzin 

targeta virtual. Un jugador pot apuntar a més d’un jugador en un mateix partit.  

 Les banderes es deixaran fixes al forat sense tocar-les.  

 S’especificarà clarament si els bunkers es poden jugar segons el seu estat de manteniment. En cas de jugar-se, qualsevol desperfecte 

que no sigui directament causat per l’impacte de la bola del jugador, es considerarà condició anormal del terreny podent dropar-la dins 

del bunker sense penalitat i segons la Regla 4.  

 El jugador intentarà reparar de la millor manera possible els seus desperfectes dins del bunker, podent utilitzar els peus o els pals.  

 Es consideraran totes les obstruccions del camp com a obstruccions inamovibles i el jugador podrà alleujar-se sense penalitat. 


