
INTERNATIONAL PAIRS 

CLUB PITCH & PUTT LLEIDA 

Del 13 al 15 d’Octubre de 2017 
  

  

 Amb l’objectiu d’organitzar un exitós International Pairs que es celebrarà el 13, 14 i 15 
d’Octubre de 2017 al recorregut del Club Pitch & Putt Lleida a la localitat de 
Torreserona, Lleida, les inscripcion s’obriran el 15 d’agost i es tancaran definitivament 
el 7 d’Octubre de 2017. 

El Comitè reserva 36 places per parelles per a jugadors internacionals per ordre 
d’inscripció i 36 parelles per a jugadors de la FCPP. En cas de que el nombre de 
jugadors Catalans excedeixi el de 36 parelles hi haurà una fase classificatòria el 
diumenge 8 d’octubre, el cap de setmana anterior.  

  

PARTICIPANTS 

La normativa inicial d’inscripcions és: 

72 jugadors internationals  

72 jugadors de la FCPP  

No hi haurà tall 

  

PROGRAMA  PROVISIONAL 

Voltes de pràctiques:             13 d’Octubre  

36 forats (foursome-greensome):      14 d’Octubre 

18 forats s (fourball):                         15 d’Octubre 

Cerimònia de cloenda:         15 d’Octubre 

  



RULES 

Les distàncies i normes a aplicar en la competició i la fase prèvia seran les normes 
FIPPA. El format de la competició sera definit pel Comitè de Competició.  

  

PREU d’INSCRIPCIÓ 

Inscripció: 65 € incloent els greenfees, dinar del 14 d’Octubre, polo i contribució a la 
FIPPA   

 (55€ per a jugadors catalans provinents de la fase prèvia.) 

 Voltes de pràctiques de dilluns a dijous: 10 €. 

  

TROFEUS 

Guanyadors 

2on lloc 

3er lloc 

4rt lloc 

5è lloc  

  

S’informa a tots els jugadors que d’acord amb la normativa de la FIPPA de premis 
en metàl·lic per a Opens, els premis per l’International Pairs 2017 seran per a les 
millor parelles classificades en la categoria absoluta com aquí es detallen: (premis 
per parella no per jugador) 

 

Guanyadors:             400 € 

2on lloc:            300 € 

3er lloc:            200 € 

4rt lloc:            100 € 



5è lloc:            100 €  

1a Parella Mixta o Femenina :            100 € 

2a Parella Mixta o Femenina:            50 € 

Els jugadors menors d’edat únicament podran rebre un val per a canviar en un 
establiment de Catalunya i no podran rebre el premi en metàl·lic. 

 

 INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:  

  

CLUB PITCH & PUTT LLEIDA 

Camí del fondos 80 

Torre-serona 25131 

Lleida 

Telephone +34 666 00 24 33 

E-mail: info@pitchandputtlleida.com 

  

--------------------------------------------------------------------- 

  

HOTELS PROPERS AL P&P LLEIDA: 

  

Hotel  ibis Styles Lleida Torrefarrera 

Hotel Nadal  

Hotel Ramon Berenguer 

Hotel NH Lleida Pirineos 

Nastasi Hotel & Spa 

 


