
 

MILLOR JUGADOR DE L’ANY 2017 
DE PITCH & PUTT 

 
REGLAMENT 

1- OBJECTIU 

La Federació Catalana de Pitch & Putt és l’encarregada de nomenar el millor jugador 
de l’any i habitualment es definia aquest jugador com el guanyador del Rànquing 
FCPP en el que les competicions de més alt nivell de caràcter individual tenien una 
puntuació específica. 

Des de l’aparició del Rànquing EPPA de forma separada amb el Rànquing FCPP, no 
hi ha cap classificació que agrupi els resultats de totes les proves de caràcter 
individual de major rellevància per tal de definir el millor jugador de l’any i per 
aquest motiu es crea el Reglament al millor jugador de l’any de Pitch and Putt. 

Aquest Reglament servirà per definir el millor jugador de Pitch and Putt de l’any en 
curs que a diferència del Rànquing Català Acumulat (RCA) de Pitch & Putt té en 
compte els resultats dels últims 24 mesos ponderant les dades en funció del tipus 
de competició i de la data de celebració de la mateixa. 

2- PROVES QUE PUNTUEN  

Per a calcular la classificació a Millor Jugador de l’Any 2017 de Pitch and Putt es 
tindran en compte les següents proves: 

 Les 4 proves que composen el Callaway Series Rànquing EPPA 2017 
 Les 7 proves que composen el Rànquing FCPP 2017 
 El Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2017 
 El Campionat de Catalunya Matxplay FCPP 2017 

Totalitzant un total de 13 proves. 

3- PUNTUACIÓ PROVES 

Cada prova del Rànquing EPPA i del Rànquing FCPP obtindrà una puntuació en el 
que, malgrat ser individual medal play, es transformarà el resultat scratch a punts 
segons la taula següent: 

40 cops        50 punts 50 cops        40 punts 60 cops        30 punts 
41 cops        49 punts 51 cops        39 punts 61 cops        29 punts 
42 cops        48 punts 52 cops        38 punts 62 cops        28 punts 
43 cops        47 punts 53 cops        37 punts 63 cops        27 punts 
44 cops        46 punts 54 cops        36 punts 64 cops        26 punts 
45 cops        45 punts 55 cops        35 punts 65 cops        25 punts 
46 cops        44 punts 56 cops        34 punts 66 cops        24 punts 
47 cops        43 punts 57 cops        33 punts 67 cops        23 punts 
48 cops        42 punts 58 cops        32 punts 68 cops        22 punts 
49 cops        41 punts 59 cops        31 punts 69 cops        21 punts 

 
i així seguint la taula fins arribar a 89 cops 1 punt. Per la part superior de la taula 
es consideraria que cada cop menys seria un punt més. 



 

4- PUNTUACIÓ CAMPIONATS DE CATALUNYA  

La puntuació als 2 Campionats de Catalunya puntuables s’obtindrà a partir de les 
següents taules: 

Puntuació al Campionat de Catalunya Absolut: 

Guanyador 60 punts 32è - 38è 43 punts 
2on 58 punts 39è - 51è 42 punts 
3er 56 punts 52è - 62è 41 punts 
4rt 54 punts 63è - 71è 40 punts 
5è 52 punts 72è - 86è 39 punts 

6è – 7è 48 punts 87è - 97è 38 punts 
8è – 10è 47 punts 98è - 106è 37 punts 
11è - 16è 46 punts 107è - 108è 36 punts 
17è - 23è 45 punts 

  24è - 31è 44 punts Fase Prèvia 25 punts 

Puntuació al Campionat de Catalunya Matxplay: 

Guanyador 60 punts 7è 51 punts 
2on 58 punts 8è 51 punts 
3er 56 punts 9è i empatats 47 punts 
4rt 54 punts 17è i empatats 45 punts 
5è 52 punts 33è i empatats 43 punts 
6è 52 punts Fase Prèvia 25 punts 

Aquestes taules s’han confeccionat a partir de la mitja de resultats per posició de 
tot l’any 2016 amb un increment del 20% per ser proves on es juga més d’una 
volta. Les posicions premiades a l’absolut (5 primers) i els jugadors que accedeixen 
a jugar diumenge al matxplay (8 primers) obtenen un increment del 30%. 
D’aquesta forma un 10è classificat, per exemple, en un Campionat de Catalunya 
obtindrà un 20% més de puntuació per aquesta prova que la mitja dels 10ens 
classificats a totes les proves de Rànquing de l’any 2015. 

5- RESULTATS DESCARTATS 

Comptaran els 9 millors resultats dels 13 possibles resultats obtinguts 
independentment de les proves de les que provenen els resultats. 

6- DESEMPATS 

En cas d’empat a puntuació entre dos jugadors, es desempatarà segons millor 
puntuació al Campionat de Catalunya Absolut, si persisteix l’empat es desempatarà 
segons millor puntuació al Campionat de Catalunya Matxplay, si encara així 
persisteix l’empat es desempatarà per millor última prova, penúltima prova, etc... 

 



 

7- PREMIS 

El Millor Jugador de l’Any 2017 podrà jugar gratuïtament totes les proves de l’any 
2018 que serveixen per confeccionar aquesta classificació (totes les proves del 
Rànquing EPPA 2018, totes les proves del Rànquing FCPP 2018, Campionat de 
Catalunya Absolut 2018 i la seva fase prèvia i Campionat de Catalunya Matxplay 
2018 i la seva fase prèvia) 

 


