I Reglament Copa ASSEP vs SEMAR
REGLAMENT TEMPORADA 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

Els equips participants poden ser dependents d’un club o no, però serà indispensable que juguin com a representants d’un camp.
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 2022) 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.

Afegit COVI-19
Es seguiran en moment las recomanacions de la FCPP

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

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.
De la col·laboració amb l’Associació Catalana de Pitch and Putt se’n deriva un Comitè Sènior que proposa la competició, essent
responsable de la organització el camp a on es faci la competició.
El Comitè de Competició de la Prova estarà format per un responsable del camp on es jugui la competició i un membre del comitè sènior.
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– COMPETICIO
Enfrontament per equips entre ASSEP i SEMAR (zones Oest i Est)

4rt- CALENDARI DE LA COMPETICIO I HORARIS
La competició constarà de 1 jornada a la zona EST o a la zona OEST.
Data 25 d’Octubre 2022
Camp HCP1
Juguen 8 equips

5è- EQUIPS I MODALITAT DE JOC

La zones Oest i Est presentaran quatre equips integrants de la Primera Divisió i Divisió d’Honor d’ambdues zones
Cada equip presentarà la seva alineació formada per 4 parelles que jugaran sota la modalitat FOURBALL STABLEFORD SCRATCH
Puntuaran les quatre targetes
Guanyarà la prova el equip que faci la puntuació acumulada mes alta
Cada equip presentarà la seva alineació formada per 8 jugadors.

6è- DESEMPATS
En cas d’empat en una mateixa posició, es desempatarà segons la millor targeta del equip i en cas de persistir l’empat, es desempatarà a
favor de la segona millor targeta i la tercer millor targeta i la quarta 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.

.

7è- 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 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.

8è- INSCRIPCIONS
El Capità de cada equip, es l’encarregat de realitzar les inscripcions dels jugadors, i de fer l’entrega del import dels grenfes 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 la 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 MATCH PLAY 2022

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.

9è- TROFEUS I PREMIS
El equip guanyador tindrà la copa de la competició en propietat fins la pròxima competició, en que tornarà a entrar en joc

10è- PREU
Tots els jugadors pagaran 12 euros al camp

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.
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.

