
 
 

ANNEX AL REGLAMENT RÀNQUING EPPA 2020 

Per causes de força major per la pandèmia de la COVID-19, aquesta competició ha 

patit modificacions que es detallen a continuació i que permeten la celebració de la 

competició amb totes les mesures de seguretat que es desprenen dels protocols 

establerts per la Federació Catalana de Pitch and Putt per al desenvolupament de 

l’activitat esportiva i de les competicions de Pitch and Putt. 

 

1- DATA I SEU 

La 4ª i última prova es jugarà al P&P Platja d’Aro del 24 al 26 de juliol 

2- SORTIDES 

Les sortides seran consecutives començant pel tee de l’1 cada 10 minuts. Els 

jugadors podran escollir horari per franges horàries d’1 hora. A cada franja horària 

s’agruparan els jugadors en primer lloc per classificació acumulada del Rànquing 

EPPA i en segon lloc per handicap. Es publicaran els horaris detallats el dijous 

abans de la prova per a que tots els jugadors coneguin el seu horari de sortida 

exacte. 

Hores disponibles per la 4ª prova: 

 Divendres 24 de juliol a les 8h, 9h, 10h, 16h i 17h 

 Dissabte 25 de juliol a les 8h, 9h, 10h, 16h i 17h 

 Diumenge 26 de juliol a les 8h, 9h, 10h 

Nota: La inscripció a una hora significa que s’assignarà l’hora de sortida entre 

l’hora escollida i els 50 minuts següent seguint els criteris d’ordenació establerts. 

3- SUSPENSIÓ DE PROVES 

Si per efectes d’un possible tancament de zones geogràfiques, regions sanitàries 

o canvis de fase per rebrots de la pandèmia de la COVID-19, no es pot assegurar 

la mobilitat al territori català al 100%, es procedirà de la següent forma: 

a. Si l'afectació impossibilita l'accés a la competició a un percentatge inferior 

al 10% dels jugadors amb llicència activa i adreça postal al territori català, 

la prova es celebrarà amb normalitat a les dates i seu inicialment 

previstes. 

b. Si l'afectació impossibilita l'accés a la competició a un percentatge igual o 

superior al 10% dels jugadors amb llicència activa i adreça postal al 

territori català i la competició  es juga a la zona afectada, s’intentarà 

realitzar un canvi de seu per un camp suplent que permeti jugar la 

competició sota el supòsit del paràgraf a d’aquest mateix punt. 



 
 

c. Si ni tan sols amb un canvi de seu hi ha l’opció de jugar la prova a les 

dates i seu previstes amb el possible accés a la competició igual o superior 

al 10% dels jugadors amb llicència activa i adreça postal al territori català, 

el Comitè Organitzador podrà escollir una nova data en funció de les 

possibilitats del calendari i comunicar-la amb un màxim dels 15 dies 

posteriors a la data inicialment prevista per la prova. 

d. En qualsevol altre cas, la prova quedaria anul·lada. 

4- CLASSIFICACIÓ FINAL 

Per a la confecció del Rànquing EPPA 2020, es tindran en compte les 3 millors 

puntuacions corresponents als resultats de les 4 proves previstes per la 

competició a totes les categories establertes. 

En cas de no poder jugar-se la 4ª prova s’establirà igualment una classificació 

final sense la possibilitat de descartar cap prova. 

5- RESPONSABILITAT PERSONAL 

Tot jugador inscrit 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 no podrà inscriure’s i per tant no podrà 

competir. 

6- 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. 

http://www.pitch.cat/


 
 

 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. 


