Annexa al Reglament XIII Intercamps StrokePlay
Temporada 2017/18

1er Dates de la competició
Veure el calendari general ASEP.

2on camps de joc i equips
El torneig Intercamps Oest de Pitch & Pu , consta de tantes jornades com equips par cipin a la
divisió i es jugarà en tots els camps que nguin un equip par cipant en la compe ció, la designació
de l’ordre dels camps, la farà el comitè organitzador en funció de la meteorologia pica de la zona on
es el camp.
Els resultats de cada jornada, puntuen per a la classiﬁcació general i l’úl m par t es jugarà al camp
designat per l’organització.
Els camps que integren la present temprada son:
Els equips par cipants a la present temporada per divisió, son:
Grup 1 Oest
bonÀrea A
Cambrils
Can Rafel Sèniors
Costa Daurada-La Figuerola
El Vallès A
Roc 3 A
Roc 3 B

Grup 2 Oest
Bellpuig
Can Cuyás
Can Mascaró A
Can Rafel Penedes
Lleida Ponent
Manresa Sava
Portal del Roc
Vilafortuny Cambrils

Grup 3 Oest
bonÀrea B
bonÀrea C
Can Mascaró B
El Vallès B
El Vendrell A
El Vendrell B
Sèniors Sant Jaume
Vola Bola Can Cuyàs

Si un cop començada la compe ció, s’incorpora un equip, l’organització el situarà a la divisió, que per
la mitja de handicap dels jugadors li correspongui i tenint en compte de compensar el número de
equips per divisió,
En el cas de que l'equip nou entri ja començada la compe ció, se l'hi assignarà la puntuació mínima
de cada una de les jornades en que no hagi par cipat.
NOTA: En cada divisió jugaran (màxim) dos equips per camp, en el cas que en una divisió hi haguessin
tres equips, sols es jugarà dues vegades.

3er Delegats de divisions.
Farà les funcions de delegar de divisió, el capità del equip del camp, on es jugui la jornada.
Seran d’ell les responsabilitats de coordinar les relacions amb la resta d’equips i de formarà part del
comitè de la prova.

4rt Trofeus i premis
En acabant la compe ció, els equip que hagin guanyat tres jornades (consecu us o no) se’ls lliurarà
un lot de productes.
En ﬁnalitzar la compe ció es lliurarà un sol trofeus per cada equips classiﬁcats en els 1ers, 2ons i 3ers
de les tres divisions en scratch i handicap.

5è Preus
Preus: Green-fee: 12 € per jugador ( 96 € per equip que es pagarà al camp, encara que fal algun
jugador).
En el cas de no presentar-se un equip a jugar, el Delegat de la divisió, cobrarà els 96 € del equip que
no s’ha presentat en el proper par t.La inscripció es de 50 € per jugador (400€ per equip) i 10€ per cada jugador reserva, amb un màxim
de 20€ per un número indeterminat. El import de la inscripció no serà reemborsable.
Aquest 420€ màxims per equip, dona dret, 8 dinars, 8 obsequis a la ﬁnal i targetes. La resta de
jugadors del equip, hauran de abonar tots aquest extres, per l’import que la organització els informi.
Abans del 12 de Setembre els equips par cipants han d’haver abonar els 420 € a la compte del banc
de Sabadell número IBAM: ES98 0081 0115 9600 0169 6674.
La par cipació dels camps a la ASEP, serà de 109€ en les jornades en que hi par cipin 8 equips, de
96€ en les de 7 equips i 83€ en les de 6 equips.

6è Límit de jugadors de recolzament entre equips del mateix camp
Com deﬁneix els paràgraf 1è i 5è del reglament, en aquest annexe deﬁnim que seran 2 els jugadors
que un equip pot deixa a una altre del mateix camp, en el cas de que siguin 2 els jugadors els cedits,
aquests es veuran obligats a formar parella.

