I OPEN INTERNACIONAL D’ANDORRA SÈNIOR DE PITCH & PUTT
AAPP - 2012 - XIXERELLA
DIES : 30 de juny i 01 de juliol

INTRODUCCIÓ
Per primera vegada dins Andorra es celebrarà un Campionat Sènior de Pitch & Putt en
un camp de 18 forats, fet que ens permet organitzar aquest esdeveniment
Internacional Oficial a l’àmbit de la FIPPA.
1.- LLOC I DATES
El Campionat: L’Open Andorra Sènior
Seu: P&P Xixerella – Andorra
Dates: divendres 29/06 (entrenaments), dissabte 30/06 i diumenge 01/07 de 2012.

2.- FORMAT DE LA COMPETICIÓ
El divendres dia 29 jornada d’entrenaments.
El dissabte 30 es jugaran 36 forats Individual Strokeplay Scratch.
El diumenge 1 es jugaran 18 forats Individual Strokeplay Scratch.
Les distàncies i Regles a aplicar a la competició seran les Regles FIPPA.
3.- HORARI I GRUPS DE SORTIDA
L’emparellament i ordre de joc dels jugadors a la 1ª volta del dissabte es realitzarà per
sorteig amb sortides cada 10 minuts pel tee 1 a partir de les 08:30.
L’emparellament i ordre de joc dels jugadors a la 2ª volta del dissabte serà el mateix
que a la 1ª volta començant a partir de les 14:30.
Es comunicaran els resultats i l’ordre de sortida de diumenge a partir de les 20:00 de
dissabte agrupant els jugadors segons l’ordre invers de la classificació de dissabte.
El diumenge es jugarà la 3ª volta de la competició amb sortides cada 10 minuts pel tee
1 a partir de les 09:00.
En cas de menys de 72 jugadors, el camp organitzador es reserva el dret de modificar
l’ordre de sortides amb sortides simultànies.

4.- PARTICIPANTS
Hi podrà participar qualsevol jugador/a en possessió de la seva llicència d’alguna
entitat membre de la FIPPA per l’any 2012 en vigor i que siguin de categoria sènior (55
anys o més a la data d’inici de la competició). Podran participar altres jugadors de
categoria sènior que el Comitè Organitzador consideri oportú amb caràcter de
convidats.
Participaran un màxim de 108 jugadors.
5.- ADJUDICACIÓ DE PLACES:
Cada entitat membre de la FIPPA tindrà un mínim de 10 places distribuint-se les places
no utilitzades per cada entitat segons la necessitat de places per a les diferents entitats
que hagin demanat expressament l’adjudicació de més places.
Ell Comitè Organitzador tindrà 20 places a la seva disposició.

6.- TROFEUS
De conformitat amb el Reglament FIPPA respecte als premis en metàl.lic, pel I OPEN
D’ANDORRA SÈNIOR quedaran distribuïts de la següent manera:
GENERAL
Guanyador:
2n lloc:
3er lloc :
4rt lloc :
5è lloc :
DONES
Guanyadora:
2n lloc:
3er lloc:

500 € + Trofeu
400 € + Trofeu
300 € + Trofeu
200 €
100€
300 € + Trofeu
200 € + Trofeu
100 € + Trofeu

Un jugador només pot optar a un premi, el de més quantia.
Els premis en metàl·lic a la categoria general s’entregaran sempre que hi hagi un
mínim de 50 jugadors participants i els premis en metàl·lic a la categoria femenina
sempre que hi hagi un mínim de 10 jugadores femenines participants.
7.- DESEMPATS
En cas d’empat per al lloc de campió , els jugadors empatats jugaran forat per forat a
“mort sobtada” fins a desempatar, començant pel primer forat del recorregut.
En cas d’empat per a qualsevol altre lloc premiat amb un trofeu, s’aplicarà la fórmula
dels 18, 27, 36, 45, 48, 51, 52, i 53 millors últims forats, si encara així persistís
l’empat, es determinarà el desempat per l’últim millor forat, dos últims millors forats, i
així fins els 53 últims millors forats. La resta es classificarà ex-aequo.
En cas d’haver empat en una o més posicions amb premi en metàl·lic, la quantitat per
a cada jugador serà el total de quantitats guanyades dividit entre els jugadors que han
quedat empatats en aquelles posicions.

8.- INSCRIPCIONS CAMPIONAT
Les inscripcions les tramitaran les entitats membres de la FIPPA i es podran efectuar a
partir del dia 24/04/2012 a www.pitchputt.cat.
Es tancaran les inscripcions el dilluns 15/06/2012 a les 24 hores.
L’organització es reserva el dret de canvis sempre que el camp seu de la prova pugui
donar conformitat de la modificació.
La inscripció al campionat comporta l’autorització per la gravació i difusió d’imatges per
qualsevol mitjà.
9.- DRETS D’INSCRIPCIÓ
El preu d’inscripció es de 60,00 €.
El preu inclou , 3 voltes de competició, esmorzars, contribució a la FIPPA corresponent
a cada jugador, dinar del dissabte + aperitiu del diumenge.
Hi haurà un preu especial de 10,00 €/dia per l’entrenament del Open, de dilluns a
divendres de la setmana anterior a la competició.
10.- OFERTA D’ALLOTJAMENT

Andorra disposa de diferents possibilitats per allotjar-se properes al camp.
Poden consultar la disponibilitat contactant : Xixerella Park al següent email
info@xixerellapark.com per a reserves d’allotjament (preus especials
jugadors de l’Open).
Es pot consultar la pàgina web : www.xixerellapark.com
11.- OBLIGACIONS DEL CAMP ORGANITZADOR
El camp s’encarregarà d’elaborar amb el programa informàtic de competicions 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 l’AAPP.
El camp organitzador facilitarà una peça de fruita i 1 ampolla petita d’aigua com a
mínim per jugador i disposarà d’un o més punts de distribució d’aigua durant el
recorregut (a part de les instal.lacions/casa-club del camp) encara que sigui de
pagament.
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 l’AAPP. El Comitè Organitzador de la prova és la Comissió Esportiva
de l’AAPP 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.

