Copa Catalunya 2ª Divisió
Competició Matxplay per equips
Dissabte 16 d’octubre de 2021
1.- Participants
Hi podran participar fins a 8 equips formats per un mínim de 6 jugadors.
Els equips seran els 4 equips primers classificats de cadascuna de les dues zones
del Campionat de Catalunya per Equips – Interclubs 2021 de 2ª divisió un cop
realitzada la classificació final resultant i sempre que no es tingui cap sanció
pendent.
En cas de renúncia d’un equip, es permetrà l’inscripció d’un altre equip del mateix
grup en el que s’hagi produït la baixa donant preferència als equips amb millor
classificació. Excepcionalment el Comitè Organitzador podrà decidir una altra tipus
d’ incorporació si no hi ha equips interessats en un grup concret.
Els jugadors integrants d’un equip seran aquells jugadors inscrits amb l’equip per la
competició del Campionat de Catalunya per Equips 2021 i que estiguin en possessió
del handicap oficial de Pitch & Putt amb la possible incorporació a cada equip d’un
màxim de dos jugadors que no hagin estat inscrits durant l’any 2021 amb altres
equips participants a qualsevol Copa Catalunya però que hagin jugat alguna prova
del Campionat de Catalunya per Equips a qualsevol divisió menys 1ª divisió. Es
podran inscriure comunicant-ho a la secretaria de la FCPP fins el divendres anterior
a la competició.
El participar a una Copa Catalunya impossibilita participar a qualsevol altre Copa
Catalunya del mateix any.

2.- Camp i dates.
Es jugarà al P&P Hcp1 el dissabte 16 d’octubre de 2021.

3.- Fórmula de joc
Es jugarà sota normes EPPA.
A la 1ª i 2ª ronda es jugarà sota la modalitat Matxplay per equips amb 5 punts en
joc per cada enfrontament entre dos equips repartits de la següent manera:
4 enfrontaments Individual Matxplay = 4 punts.
1 enfrontaments Greensome Matxplay = 1 punt.

A la 3ª ronda els equips competint de la 5ª a la 8ª posició seguiran jugant amb 4
individuals i una parella greensome, però els equips competint per la 1ª a 4ª
posició jugaran amb 6 punts en joc per cada enfrontament entre dos equips
repartits de la següent manera:
6 enfrontaments Individual Matxplay = 6 punts.
En cas d’empat en un partit cada equip guanyarà 0,5 punts i en cas d’empat en el
global de l’enfrontament entre dos equips, es decidirà per mort sobtada amb 1
partit Individual Matxplay a partir del forat primer forat del recorregut en que s’hagi
jugat la ronda empatada.

4.- Horaris de sortida
El quadre general del Matxplay per equips es realitzarà segons el quadre habitual
de Matxplay, tot seguint l’ordre de classificació resultant del Campionat de
Catalunya per Equips – Interclubs 2021 de 2ª divisió per decidir l’ordre dels
emparellaments.
Es situarà en 1er lloc el 1er classificat amb més punts de les dues zones, en 2on
lloc l’altre 1er classificats, en 3er lloc el 2on classificat amb més punts de les dues
zones i consecutivament fins al 8è classificat seguint com a regla general de
classificació per la confecció del quadre l’ordre per posició de classificació en primer
lloc i per puntuació assolida en segon lloc.
Un cop decidit l’emparellament per equips, els capitans de camp de cada equip
hauran de lliurar per escrit a la organització l’ordre de sortida dels seus jugadors de
parelles com a mínim 15 minuts abans de l’inici dels partits. L’organització un cop
rebudes les alineacions de tots els equips, passarà a nomenar els partits resultants.
Recepció i presentació dels equips a les 08:30.
1ª ronda en sortida simultània a les 09:00
2ª ronda en sortida simultània a les 12:00
3ª ronda en sortida semisimultània a les 16:00
Entrega de premis a les 19:00
Els equips que vagin quedant eliminats per optar a ser primers classificats, seguiran
jugant amb el mateix format per tal de classificar tots els equips del 1er al 8è lloc.

5.- Capitans d’Equip
Tots els equips hauran de tenir un Capità jugador no jugador que farà d’enllaç amb
l’organització i serà l’encarregat de lliurar les alineacions corresponents.

6.- Drets d’inscripció
El preu d’inscripció per equip serà de 108€ independentment del nombre de voltes
realitzades (equivalent a 18,00€ per jugador i dia de competició) que s’abonaran
conjuntament mitjançant transferència bancària a la FCPP fins el 13 d’octubre.
La inscripció i participació a la Competició implica l'acceptació implícita d'aquest
Reglament i de totes les normes que se'n deriven de la Federació Catalana de Pitch
and Putt com entitat organitzadora.
El jugador/a inscrit a la competició declara que està en plenes condicions físiques
per a la pràctica esportiva amb total normalitat i que no pateix cap malaltia que
l'impedeixi o limiti per a la pràctica del pitch and putt.
La Federació Catalana de Pitch & Putt en compliment de la Llei Orgànica 15/1999
sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa al jugador inscrit a la
competició que les seves dades personals seran incloses en un fitxer i tractades per
la Federació Catalana de Pitch & Putt, qui serà la responsable de les mateixes i
podrà utilitzar-les en quantes activitats pròpies de l'objecte social de l'entitat i en
particular les relacionades amb les competicions esportives que la Federació
Catalana de Pitch & Putt organitza. Tenen dret d'accés, rectificació, cancel•lació i
oposició a la adreça Diputació 274 ppal A, 08009 Barcelona o info@pitch.cat
acreditant la titularitat respecte a dret.
D'acord amb la normativa actual i la regulació establerta en la Llei 1/1982 sobre el
dret a honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, amb la tramitació
de la inscripció a la competició el jugador/a autoritza la captació d'imatges en
fotografia o vídeo, durant el transcurs de la competició, i al fet que aquestes
puguin ser reproduïdes i difoses per la entitat organitzadora, propietària o gestora
amb la finalitat informativa, docent, divulgativa o publicitària en fullets,revistes,
llibres o altres publicacions, vídeos, webs o xarxes socials de la mateixa entitat o
d'entitats o associacions dependents o empreses relacionades amb ella,renunciant a
qualsevol compensació econòmica o indemnització a la qual pogués tenir dret.

7.- Trofeus
Trofeu perpetu que mai no serà propietat de cap club. S’inscriurà cada any el nom
de l’equip guanyador. Medalles per jugadors membres dels 2 equips millors
classificats.

8.- Disciplina
Els equips que confirmin la seva assistència i no es presenti cap dels jugadors de
l’equip a jugar qualsevol de les diferents rondes, no podrà participar a les dues
següents edicions de la Copa Catalunya.

9.- Entrenaments
Durant la setmana anterior compresa des del diumenge anterior a les 14.00 fins el
dia abans de començar la competició, els jugadors que ja estiguin inscrites podran
entrenar en el camp on es disputi la prova per un preu màxim de 10 euros per
jugar 18 forats. Es respectaran els preus i les ofertes de cada camp si aquests són
inferiors a 10 euros. En cas d’haver un campionat el preu serà el del campionat.

10.- Comitè Organitzador
Estarà format pel President de la Comissió Esportiva, pel secretari de la Comissió
Esportiva i per un representant del camp on es juga la prova. La suspensió de la
prova prèviament a la celebració de la mateixa es responsabilitat d’aquest comitè i
es tindrà en compte el protocol de decisió per la suspensió de proves oficials amb
motiu d'inclemències meteorològiques de la FCPP.

11.- Comitè de Competició
Estarà format per dos membres de la FCPP i per un membre del Comitè del propi
camp on es juga la prova. Presidirà el Comitè un membre de la FCPP. La suspensió
de la prova durant la seva celebració és responsabilitat d’aquest Comitè.

12.- 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 el territori o suma de territoris confinats afecta a un percentatge
superior al 10% dels jugadors amb llicència activa i adreça postal al territori
català, la prova quedarà suspesa.
b. Si el camp seu de la competició es troba dins del territori confinat, es
realitzarà un canvi de seu per un camp seu que no estigui afectat.
c. En cas de de suspensió de la prova, 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.

13.- 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...).
 Accediu al tee de l’1 amb 10 minuts com a màxim d’antelació respecte a
l’hora de sortida publicada per l’organització.
 Es consideraran totes les obstruccions del camp com a obstruccions
inamovibles i el jugador podrà alleujar-se sense penalitat.

14.- Drets i obligacions del camp organitzador
El camp s’encarregarà d’elaborar amb el programa informàtic de competicions de la
FCPP les targetes dels participants, el control de les sortides, el control de l’entrega
de targes i el còmput de les targes. La publicació de resultats i l’ordre de sortida,
dels jugadors serà competència de la FCPP.
El camp organitzador facilitarà ½ litre d’aigua com a mínim per jugador i volta, i
disposarà d’un o més punts de distribució d’aigua durant el recorregut (apart de les
instal·lacions/casa-club del camp) encara que sigui de pagament. El camp
procurarà que l’aigua estigui fresca quan les temperatures així ho aconsellin.
S’intentarà entregar a l’inici de cada recorregut.
El camp estarà obert com a mínim 1 hora abans de l’inici de la competició, i fins ½
hora després d’acabar l’últim jugador de la prova.
Totes aquestes tasques així com el bon marcatge del camp i les seves condicions
seran supervisades per la FCPP. El Comitè Organitzador de la prova és la Comissió
Esportiva de la FCPP i en aquest sentit el camp ha de prestar tant al Comitè
Organitzador de la prova com al Comitè de Competició de la prova o a qualsevol
dels seus membres tots els mitjans de que disposi pel correcte desenvolupament de
la mateixa.
Els camps hauran de seguir les “Recomanacions als camps seus de competicions
oficials” elaborades per la Comissió Esportiva FCPP.
L’ incompliment per part del camp organitzador d’algun punt d’aquest reglament
impedirà entrar a formar part del sorteig de competicions oficials per l’any 2022.

