
V Open Internacional d’Holanda 2012 

Introducció 

Després de l’èxit dels Opens d’Holanda celebrats els passats anys al camp de Pitch & Putt de Bussloo, la 
NPPB torna a organitzar aquesta competició. Aquest any el campionat es jugarà al camp del Pitch & Putt 
Molenhoek. 

Molenhoek està situat 9 km al sud de la ciutat de Nijmegen al sud est d’Holanda. Els aeroports més 
propers estan a Weeze a 30 minuts en cotxe i a Eindhoven a 60 minuts en cotxe.  

Programa/Format 

La competició es jugarà el 4 i 5 d’Agost de 2012. El dissabte es jugaran dues rondes de 18 forats i el 
diumenge es jugaran els darrers 18 forats. 

Torneig Grolsch International Matchplay Knock-Out 

El divendres 3 pel matí es jugarà el torneig Internacional Matchplay Knock-out. Els jugadors jugaran a 6 
forats matchplay sota les condicions del torneig. La final serà  9 forats matchplay. La inscripció val  €5 i el 
guanyador s’ho emporta tot (l’objectiu és donar un premi de 400€). S’intentarà combinar els jugadors 
estrangers i nacionals a la primera ronda. El camp estarà disponible per fer practicar a partir de les 11 
del matí.  

Participants 

Hi ha places per un màxim de 144 jugadors. Els jugadors estrangers tenen la plaça assegurada. 

Regles 

S’aplicaran les normes i el regulacions de conformitat amb el Reglament FIPPA 2010-2013.  

Inscripció 

La quota d’inscripció és de 75€ per homes, dones i sènior. Pels juvenils i estudiants a temps complert  el 
preu és de 45€.  

El preu inclou la ronda de pràctiques el divendres, greenfee, dinar (lunch) dos dies, barbacoa per sopar, 
contribució a la FIPPA, obsequi i entreteniment.   

Premis 

General:  1st Premi;  €400 - 2st  €200 -  3rd  €150 - 4th  €100 –-5th  €50 
Dones:   1st Premi - €200 - 2st  €100 – 3rd  €50 
Sènior:   1st Premi - €200 - 2st  €100 – 3rd  €50 
Trofeus:   1, 2, 3 de cada categoria (Homes, Dones, Sèniors i Juvenils)  

Si el diumenge es supera el record del camp en 45 cops, pots guanyar 300€. Si hi ha més jugadors que 
superen el record, es donarà el premi a la puntuació més baixa.  

Hotel 

A Molenhoek, puedeu trobar l’Hotel Van der Valk “de Molenhoek” i al casc antic de la ciutat de 
Nijmegen (a 9km) podeu trobar varietat d’hotels. Podeu trobar més informació a la nostra web. 

També hi ha disponibles alguns campings propers del camp. 

Contacte 

Si voleu més informació  podeu contactar amb els organitzadors de l’Open d’Holanda a 
dutchopen@nppb.nl. També podeu mirar la web www.dutchopenmolenhoek.nl  

mailto:dutchopen@nppb.nl
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Formulari d’Inscripció 

 

Cognoms:  
 

Noms:  
 

Gènere:  
 

Data naixement:  
 

e-mail:  
 

  

Associació:  
 

Club:  
 

Nº Llicència:  
 

 

Entrada per homes, dones i sènior 75 € 

Entrada per juvenils (menors de 18 anys) i 
estudiants 

45 € 

L’entrada inclou: Ronda de pràctica el Divendres 
Greenfee de Dissabte i Diumenge 
Dinar de Dissabte i Diumenge 
Barbacoa el Dissabte 
FIPPA contribució 
Obsequi 
Entreteniment 

 

Vols jugar el torneig Internacional Matchplay 

Knock-out el Divendres pel matí? Preu 5€ extres. 
(   SI    /  NO  ) 

 

Tots aquells jugadors de la Federació Catalana de Pitch & Putt que vulguin participar cal que ho 

comuniquin enviant un fax al 934121679 o per e-mail a nuria@pitchputt.cat 

La FCPP tramitarà la inscripció a l’Associació Holandesa de P&P (NPPB) i confirmarà la inscripció seguint 

les normes de l’Open, la FCPP i la FIPPA. 

mailto:nuria@pitchputt.cat

