
 

 

INTERCLUBS JUVENIL I JÚNIOR ACPP I 

RÀNQUING JUVENIL I JÚNIOR FCPP 2022 

 

REGLAMENT 

 

 

1- INTERCLUBS I RÀNQUING JUVENIL I JÚNIOR 

Es celebraran simultàniament l’Interclubs Juvenil i Júnior ACPP 2022 i el Rànquing 

Juvenil i Júnior FCPP 2022 a partir dels resultats obtinguts a les proves juvenils que 

puntuaran mitjançant diferents classificacions individuals i per equips.  

 

2- PROVES QUE PUNTUEN  

 1ª jornada: 26 i 27 de febrer:  Can Cuyàs  

 2ª jornada: 19 i 20 de març: Gualta 

 3ª jornada: 7 i 8 de maig : Badalona  

 4ª jornada: 4 i 5 de juny: El Vallès  

 5ª jornada: 2 i 3 de juliol: Franciac  

 6ª jornada: 8 i 9 d’octubre: Hcp1  

 

3- PARTICIPANTS  

Podran participar tots aquells jugadors que pertanyin a la categoria juvenil o júnior 

durant l’any 2022, que són aquells jugador/es que compleixen 18 anys o menys durant 

l’any 2022, i que estiguin en possessió del handicap oficial de Pitch & Putt atorgat per 

l’ACPP/FCPP per l’any 2022.  

 

4- CATEGORIES  

S’estableixen dues categories generals de joc en funció de l’edat dels jugador/es per 

l’Interclubs i el Rànquing Juvenil i Júnior:  

a) Categoria Competició: Jugaran de forma genèrica a aquesta categoria els jugador/es 

que compleixen entre 15 i 18 anys durant l’any 2022  



 

 

b) Categoria Iniciació: Jugaran de forma genèrica a aquesta categoria els jugador/es 

que compleixen 14 anys o menys durant l’any 2022.  

Els jugadors/es que compleixin fins a 14 anys durant l’any 2022 podran jugar 

voluntàriament a la categoria competició. 

Els jugadors/es que que tinguin un handicap inferior a 15 jugaran obligatòriament a la 

categoria competició la seva primera prova de la temporada independement de l’edat 

que tinguin. 

Un cop s’hagi jugat una prova en una categoria de joc, el jugador/a tindrà dret a seguir 

participant a aquesta categoria durant tota la temporada. 

 

5- FORMULA DE JOC  

La modalitat de joc serà individual stableford scratch i handicap.  

a) A la Categoria Competició es jugarà amb Regles Catalanes a la seva totalitat, es 

disputaran 18 forats i els jugador/es no podran portar ni caddies ni acompanyants. 

Únicament els jugadors benjamins i prebenjamins podran portar un acompanyant que 

no podrà donar indicacions tècniques o esportives. 

b) A la Categoria Iniciació es jugarà amb Regles Catalanes a la seva totalitat amb 

l’excepció de que els jugador/es de categoria iniciació jugaran mides EPPA/FIPPA, es 

jugaran 9 forats i els jugador/es podran portar un únic caddie. Els acompanyants que 

actuïn com a caddie del jugador/a es regiran segon normativa de caddies que la FCPP 

pugui publicar al respecte.  

 

6- MODIFICACIÓ DE HANDICAP  

Els jugador/es de categoria competició modificaran handicap segons el Reglament 

general de handicap en funció del seu resultat a cada prova.  

Els jugador/es de categoria iniciació modificaran handicap segons una adaptació del 

Reglament general de handicap en funció del seu resultat a cada prova.  

Aquesta adaptació consistirà en:  

 El handicap de joc de cada jugador/a per aquesta prova serà el 50% del handicap que 

consti a la seu ACPP/FCPP. S’arrodonirà aquest handicap de joc per excés o per defecte 

al número enter més proper (0,5 o més, equival a l’enter superior; 0,4 o menys equival 

a l’enter inferior). 



 

 

 S’assignaran els handicaps dels forats del subrecorregut de 9 forats de forma que la 

correlació i ordre de dificultat dels forats jugats sigui la mateixa que al recorregut de 18 

forats numerant-los de l’1 al 9.  

 S’aplicaran les mateixes taules de modificació de handicap que al Reglament general 

de handicap.  

 Aquestes modificacions de handicap s’efectuaran durant l’inici de la setmana següent 

a la competició.  

 

7- INSCRIPCIÓ DELS JUGADORS  

Les inscripcions per les diferents proves de l’Interclubs ACPP / Rànquing FCPP Juvenil 

2022 es realitzaran a la recepció del mateix camp on es jugui cadascuna de les proves, 

mitjançant el mòdul d’inscripcions a la plana web www.pitch.cat pels jugador/es 

registrats o per email a la secretaria ACPP/FCPP (info@pitch.cat).  

Tots els jugador/es podran inscriure’s individualment amb els mitjans indicats.  

Els jugador/es que depenguin d’un equip i si aquest així ho ha indicat, podran nomenar 

un tutor/capità que podrà fer l’ inscripció de tots els jugadors conjuntament.  

Les inscripcions per les proves puntuables per l’Interclubs ACPP / Rànquing FCPP 

Juvenil 2022 es podran fer des del dilluns de tres setmanes abans de la competició (18 

dies abans d’iniciar-se la competició) a partir de les 9 del matí o en el seu defecte dins 

de l’horari comercial del camp que es seu d’una prova o a partir de mitjanit mitjançant 

el mòdul d’inscripcions a la web. 

Per la 1ª prova les inscripcions s’iniciaran 10 dies abans d’iniciar-se la competició.  

El període regular d’inscripció finalitza el dimecres de la mateixa setmana de la 

competició. El dijous la FCPP realitzarà els horaris de sortida i es publicaran a la plana 

web de la FCPP. No es podrà assegurar plaça per jugar una prova puntuable per 

l’Interclubs ACPP / Rànquing FCPP Juvenil 2022 pels jugador/es que s’inscriguin 

després del dimecres anterior a la celebració d’una prova .  

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.  

 

8- PREU D’INSCRIPCIÓ 

Tant en cas de jugar com a membre d’un equip o com a jugador/a individual, els preus 

establerts per als jugador/es juvenils en les sis proves serà de 15 euros pels 

recorreguts de 18 forats (categoria de competició) i de 12 euros pels recorreguts de 9 

forats (categoria d’iniciació).  

 

9- ENTRENAMENTS  

Durant la setmana anterior compresa des del diumenge anterior a les 14:00 fins el dia 

abans que es juga la prova del Rànquing, els jugador/es que ja estiguin inscrits a la 

competició 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- HORARI DE SORTIDES  

Hi haurà sortides dissabte i diumenge es jugaran amb sortides 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 per ordre de handicap.  A partir de la 2ona prova les 

sortides s’agruparan per ordre de la classificació general en categoria scratch. 

En camps de 18 forats s’escollirà el subrecorregut de 9 forats que es consideri més 

adient per a la categoria d’iniciació.  

Es confeccionaran els partits en funció del handicap dels jugadors/es, 

independentment de si aquests participen com a jugadors/es individuals o com a 

membres integrants d’un equip. Es procurarà que a un mateix grup de joc tots els 

jugador/es no siguin d’un mateix equip. A la categoria iniciació es confeccionaran els 

partits en funció de la classificació acumulada dels jugadors/es. 

 

11.- SANCIONS  

Es sancionarà als jugador/es que estant apuntats a una prova i no avisin de la seva 

possible no assistència a la competició no deixant-los apuntar a la propera prova de la 

competició.  

Aquest avís haurà de ser comunicat al camp seu amb un mínim de 30 minuts 

d’antelació a l’horari de sortida previst sense necessitat de tenir que justificar el motiu.  

 

12.- COMITÈ D’ORGANITZACIÓ DE LA PROVA  

El Comitè d’Organització estarà format pels membres de la Comissió Esportiva de La 

FCPP, podent actuar el Comitè d’Urgència d’aquesta comissió quan les circumstàncies 

ho requereixin.  

El Comitè de Competició de la Prova estarà format per dos membres de la FCPP 

designats pel Comitè d’Organització i un responsable del camp on es jugui la 

competició. Presidirà aquest comitè un membre de la FCPP.  

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 l’ACPP.  

13.- 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 una peça de fruita i ½ litre d’aigua com a mínim per 

jugador/a 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. 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 quan aquesta ho consideri oportú. 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 seus hauran de seguir la Normativa per a camps seus de competicions. 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 2023.  

14.- PROTOCOL DE SEGURETAT SANITÀRIA 

S’utilitzaran i seguiran els protocols de seguretat sanitària que el Pitch and Putt informi 

en tot moment a través de la seva plana web i que siguin conseqüència de la 

normativa aplicable en termes de seguretat sanitària.  

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

canvis de fase per rebrots de la pandèmia de la COVID, es celebraran proves esportives 

únicament quan tinguin la possibilitat de jugar-les el 90% dels jugadors amb llicència.  

Aquestes i altres mesures com la necessitat de tenir un passaport COVID o un certificat 

de responsabilitat personal són mesures que s’informaran a través de la plana web 

quan siguin necessàries i seran d’obligat compliment, estant obligats els jugadors a 

complir aquelles mesures de caràcter general que les autoritats competents puguin 

imposar de forma generalitzada i aplicables també a l’àmbit esportiu. 
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17.- CATEGORIES PER EDATS  

Independentment de la categoria general de joc a la que es participi, iniciació o 

competició, els jugadors s’agruparan segons les següents categories d’edats:  

Júniors: jugadors/es que fan 17 ó 18 anys durant l’any 2022.  

Juvenils: jugadors/es que fan 16 anys o menys durant l’any 2022.  

Cadets: jugadors/es que fan 15 ó 16 anys durant l’any 2022.  

Infantils: jugadors/es que fan 13 ó 14 anys durant l’any 2022.  

Alevins: jugadors/es que fan 11 ó 12 anys durant l’any 2022.  

Benjamins: jugadors/es que fan 9 o 10 anys durant l’any 2022.  

Prebenjamins: jugadors/es que fan 8 anys o menys durant l’any 2022.  

 

18- CLASSIFICACIONS INDIVIDUALS  

Les classificacions individuals corresponent al Rànquing Juvenil i Júnior FCPP 2022 

seran les resultants de sumar els 5 millors resultats realitzats a les 6 proves possibles 

descartant un únic resultat. 

Aquest únic resultat descartat s’aplicarà únicament un cop jugades les 6 proves i per 

tant qualsevol classificació parcial necessària abans de jugar les 6 proves possibles, es 

realitzarà sense descartar cap resultat. 

El resultat de cada jugador/a a cadascuna de les proves serà el resultat de punts 

stableford obtingut segons la classificació de la prova.  

Es realitzarà una classificació scratch per a cadascuna de les diferents categories 

d’edat, tant per iniciació com per competició.  

Es realitzarà una classificació handicap general, tant per iniciació com per competició.  

 

19- PREMIS INDIVIDUALS  



 

 

Pel Rànquing Juvenil i Júnior FCPP 2022, s’estableixen els següents premis. Aquests 

premis no són acumulables:  

Categoria Competició:  

- Trofeu al 1er i 2on classificats indistint Rànquing Competició 

- Trofeu al 1er, 2on classificats masculí categoria Júnior  

- Trofeu al 1era, 2ona classificades femení categoria Júnior 

- Trofeu al 1er, 2on classificats masculí categoria Cadet  

- Trofeu al 1era, 2ona classificades femení categoria Cadet 

- Trofeu al 1er, 2on classificats masculí categoria Infantil  

- Trofeu al 1era, 2ona classificades femení categoria Infantil 

- Trofeu al 1er, 2on classificats masculí categoria Aleví 

- Trofeu al 1era, 2ona classificades femení categoria Aleví 

- Trofeu al 1er, 2on classificats masculí categoria Benjamí 

- Trofeu al 1era, 2ona classificades femení categoria Benjamí 

- Trofeu al 1er, 2on classificats masculí categoria Prebenjamí 

- Trofeu al 1era, 2ona classificades femení categoria Prebenjamí 

- Trofeu al 1er i 2on classificats indistint categoria Handicap 

 

Categoria Iniciació:  

- Trofeu al 1er i 2on classificats indistint Rànquing Iniciació  

- Trofeu al 1er, 2on classificats masculí categoria Infantil 

- Trofeu al 1era, 2ona classificades femení categoria Infantil 

- Trofeu al 1er, 2on classificats indistint categoria Aleví  

- Trofeu al 1era, 2ona classificades femení categoria Aleví 

- Trofeu al 1er, 2ona classificats indistint categoria Benjamí 

- Trofeu al 1era, 2ona classificades femení categoria Benjamí 



 

 

- Trofeu al 1er, 2on classificats indistint categoria Prebenjamí  

- Trofeu al 1era, 2ona classificades femení categoria Prebenjamí 

- Trofeu al 1er i 2on classificats indistint Handicap  

 

Els premis establerts s’entregaran sempre que hi hagin un mínim de 6 participants a la 

categoria o grup predeterminat, en cas contrari s’entregarà premi només al 1er 

classificat indistint de cada categoria  

En cas d’empat per una posició premiada, es tindrà en compte el millor resultat 

descartat, en cas de persistir l’empat es tindrà en compte el millor resultat a l’última 

prova, penúltima i successives.  

Els premis generals de categoria en scratch i handicap són acumulables amb els premis 

per edats. 
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20- EQUIPS  

Els equips podran estar formats a cada prova per diferents jugadors pertanyents al 

mateix equip.  

Els jugadors inscrits a un equip podran canviar d’equip durant el transcurs de la 

competició sempre que sigui entre dos equips pertanyents al mateix club 

independentment de si aquests equips participen o no a la mateixa categoria de joc 

informant a l’ACPP per email abans de començar la prova a la que es farà efectiu el 

canvi.  

 

21- NOTIFICACIÓ DELS EQUIPS  

Per a que els resultats individuals dels diferents jugadors puntuïn com a equip, cal que 

el tutor/capità notifiqui a la secretaria de l’ACPP quins jugadors pertanyen al seu equip 

fins el dia abans de jugar la prova. Aquesta notificació cal fer-la per email a la 

secretaria ACPP.  

 



 

 

22- CLASSIFICACIONS PER EQUIPS  

Per les classificacions per equips es tindran en compte els resultats scratch.  

A cada prova comptaran les millors 4 targetes de joc scratch presentades per cadascun 

dels jugadors participants dels diferents equips.  

La classificació resultant a cada prova individual es traduirà en punts per la classificació 

acumulada de la competició seguint la següent taula:  

Posició Punts Posició Punts 

1er classificat 150 18è classificat 34 

2on classificat 140 19è classificat 30 

3er classificat 130 20è classificat 26 

4rt classificat 121 21è classificat 23 

5è classificat 112 22è classificat 20 

6è classificat 104 23è classificat 17 

7è classificat 96 24è classificat 14 

8è classificat 89 25è classificat 12 

9è classificat 82 26è classificat 10 

10è classificat 75 27è classificat 8 

11è classificat 69 28è classificat 6 

12è classificat 63 29è classificat 5 

13è classificat 57 30è classificat 4 

14è classificat 52 31è classificat 3 

15è classificat 47 32è classificat 2 

16è classificat 42 33è classificat 1 

17è classificat 38 34è classificat i seg. 0 

 

En cas d’empat a la suma de targetes, els equips empatats a cadascuna de les proves 

desempataran segons la millor targeta descartada, segona millor targeta descartada, 

etc... En cas de persistir l’empat, es decidirà per la millor targeta dels equips, segona 

millor targeta i tercera millor targeta. En cas de targetes amb resultat idèntic, 

s’utilitzaria la fórmula de desempat clàssica per forats de les millors targetes de cada 

equip empatat, tenint en compte els 9, 12, 15 i 17 últims forats del recorregut en 

categoria competició i els 5, 7 i 8 últims forats del recorregut en categoria iniciació.  

 

 



 

 

Les classificacions acumulades a la classificació per equips correspondran a la suma de 

les puntuacions obtingudes a cada una de les proves jugades fins el moment. En cas 

d’empat entre dos o més equips, el desempat es resoldrà per millor classificació a 

l’última prova, dues últimes i successives.  

A l’última prova i en cas d’empat als equips que defineixen la 1ª posició, el desempat 

es realitzarà mitjançant un desempat que es realitzarà al finalitzar l’última prova. Els 

capitans de cada equip definiran 4 jugadors que jugaran els 3 primers forats del 

recorregut i la suma dels 12 resultats definirà l’equip guanyador.  

 

23- PREMIS PER EQUIPS  

Per l’interclubs Juvenil i Júnior FCPP 2022, s’estableixen els següents premis.  

- Trofeu al 1er, 2on i 3er equips classificats categoria competició, i medalles pels 

jugadors integrants dels respectius equips.  

- Trofeu al 1er, 2on i 3er equips classificats categoria iniciació, i medalles pels jugadors 

integrants dels respectius equips. 


