I CIRCUIT EPPA SENIOR 2022
REGLAMENT CIRCUIT 2022
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 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 2022) 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.
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, HORARIS I CAMPS
La competició constarà de 8 jornades
Puntuaran els 6 millors resultats
Es jugarà el dilluns del mes, segons el calendari i en funció dels inscrits es podrà
ampliar a dimarts
L’hora de sortida de totes les proves serà ales 10h30
Calendari : Veure anexe
Camps: Cinc camps zona est i tres camps zona oest
Aquest camps s’aniran modificant d’un any per l’altre
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4ar- MODALITAT DE JOC
Es jugaran sota la modalitat individual medal, scrach i handicap
Midas EPPA
5è- CLASSIFICACIONS
Hi hauran dues classificacions scratch i handicap que donen dret, als primers
classificats, a participar gratuïtament al Campionat d’Europa 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 DIVENDRES ANTERIOR a cada
prova i aquesta inscripció es podrà fer amb els següents mitjans:





A la recepció del camp
Per email 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
9è- PREU
El preu es troba en l’annexa
10è- PREMIS
Els premis queden especificats en l’annexa
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11è- 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.

12è- DECLARACIO RESPONSABLE
En tot moment es seguiran les recomanacions de la FCPP, per lo que respecta a les
actuacions sobre la situació COVID
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ANEXE

CAMPS I DATES

Hcp1

11 de Abril

Sant Cebrià

25 de Abril

Portal del Roc 16 de Maig
Can Mascaro 30 de Maig
Teia

13 de Juny

Vallromanes 27 de Juny
Roc3
Franciac

12 de Setembre
26 de Setembre

PREU
El preu per prova es de 12 euros a abonar al camp.
PREMIS
Els 5 primers classificats scratch i 2 primers classificats handicap tindran copa i
podran participar gratuïtament en el Campionat Europeo Sènior que es disputara el
mes d’Octubre a Hcp1

8/3/2022

4

