RÀNQUING FCPP 2018

REGLAMENT

1- CATEGORIES
Hi haurà tres categories generals puntuables dins de la competició Rànquing de
Catalunya: l’absoluta, la femenina i la sènior.
 L’absoluta sorgirà d’aplicar els criteris de puntuació a tot el conjunt de
jugadors i jugadores participants.
 La femenina sorgirà d’aplicar els criteris de puntuació al conjunt de
jugadores femenines participants.
 La sènior sorgirà d’aplicar els criteris de puntuació al conjunt de jugadors i
jugadores sèniors participants. Són jugadors o jugadores sèniors aquells que
acompleixin 55 anys o més en el 2018.
Es realitzarà simultàniament una classificació scratch i una classificació handicap
per cadascuna de les 3 categories generals (absoluta, femenina, sènior).

2- PROVES QUE PUNTUEN
Per a poder participar en una prova del Rànquing FCPP 2018 caldrà que el jugador
disposi d’un handicap de P&P igual o inferior a 18,4. Tant en el moment de realitzar
la inscripció, en el moment de confeccionar els horaris de sortida i en el moment de
jugar la competició.
Els jugadors que tinguin un handicap corresponent a 3ª categoria, veuran limitat el
seu handicap a efectes de classificació handicap al màxim de 2ª categoria, handicap
de joc 13.
Per puntuar el jugador haurà de tenir la seva llicència de jugador en vigor, al
corrent del pagament (pagat el rebut del 2018) i sense estar complint cap sanció
esportiva.
Per a la confecció del Rànquing FCPP 2018, es tindran en compte les 5 millors
puntuacions corresponents als resultats de les 7 proves establertes per la
competició a totes les categories establertes.

3- DATES I SEUS DE LES PROVES DEL RÀNQUING FCPP
Data

Prova

Camp Seu

18,19,20/05

1ª prova

Sant Jaume

15,16,17/06

2ª prova

Teià

06,07,08/07

3ª prova

Oller del Mas

20,21,22/07

4ª prova

Xixerella

20,21,22/07

5ª prova

Vall d'Ordino

03,04,05/08

6ª prova

Gualta

07,08,09/09

7ª prova

Can Cuyàs

4- PUNTUACIÓ
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

Els 7 concursos de cada camp tindran una forma de puntuació en el que, malgrat
ser medal play, es transformarà el resultat a punts segons la taula següent del
resultat scratch o handicap segons la classificació corresponent:
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.
Per premiar la posició en cada classificació hi haurà punts de bonificació per posició
segons les taules següents:

Bonificació per posició al Rànquing FCPP 2018
Guanyador 20

16º

8

31º

6

46º

4

2º

12

17º

8

32º

6

47º

4

3º

12

18º

8

33º

6

48º

4

4º

11

19º

8

34º

6

49º

4

5º

11

20º

8

35º

6

50º

4

6º

11

21º

8

36º

6

51º

4

7º

10

22º

7

37º

5

52º

4

8º

10

23º

7

38º

5

53º

4

9º

10

24º

7

39º

5

54º

4

55º

4

10º

10

25º

7

40º

5

11º

9

26º

7

41º

5

Del 56º al 66º

3

12º

9

27º

7

42º

5

Del 67º al 78º

2

13º

9

28º

7

43º

5

Del 79º al 100º

14º

9

29º

6

44º

5

15º

9

30º

6

45º

5

5- EMPATS EN UNA PROVA
A efectes de puntuació, els jugadors empatats amb el mateix resultat tindran la
mateixa puntuació corresponent a la suma de punts de les posicions en les que
empaten dividit pel número d’empatats. S’arrodonirà el resultat al número enter
més proper.

6- INFORMACIÓ DELS RESULTATS
Abans de la celebració de cada prova i un cop coneguda l’ inscripció regular de la
mateixa, es publicarà el llistat de participants amb l’horari de sortida escollit i una
previsió en relació als premis establerts segons aquest Reglament.
Una vegada celebrada cadascuna de les proves puntuables al Rànquing, el camp
organitzador penjarà a la vista dels jugadors el resultat scratch i l’enviarà a la FCPP
qui també ho publicarà a la seva web. El camp conservarà les targetes de joc que
passaran a estar a disposició de la FCPP un cop finalitzada la prova.
Durant el dilluns i dimarts següents a la celebració d’una prova, els jugadors
estaran a temps de realitzar reclamacions de resultats. Passat aquest període, no
s’acceptaran reclamacions de resultats.

1

A partir del dimecres següent a la celebració d’una prova, la FCPP farà públics els
resultats definitius de la prova a efectes de Rànquing FCPP 2018, els punts
acumulats guanyats pels jugadors, diferenciant les diferents categories i el club, si
és el cas, pel que aquest any 2018 està inscrit en el Campionat de Catalunya per
Equips FCPP – Interclubs ACPP 2018 i el degradat de premis final en base a la
participació real a la prova.

7- TROFEUS I PREMIS
En funció de la classificació aconseguida un cop finalitzades totes les proves
puntuables es donarà un trofeu als:
 Primer classificat en el Rànquing FCPP Absolut Scratch
 Primer classificat en el Rànquing FCPP Sènior Scratch
 Primera classificada en Rànquing FCPP Femení Scratch
 Primer classificat en el Rànquing FCPP Absolut Handicap
 Primer classificat en el Rànquing FCPP Sènior Handicap
 Primera classificada en el Rànquing FCPP Femení Handicap
Els trofeus es lliuraran a la secretaria de la FCPP posteriorment a la finalització de
les 7 proves i el jugador/a haurà d’avisar amb una setmana d’antelació abans de
passar-lo a recollir. Aquets trofeus es guardaran durant un període màxim de 2
mesos després de la finalització del Rànquing FCPP 2018.
S’entregaran premis en metàl·lic segons l’apartat 17 destinat a l’estudi d’aquests
premis en funció de la participació a cada prova.
S’entregaran aquests premis a partir del divendres següent a la celebració de la
prova amb taló nominatiu a la seu FCPP o a la següent prova del Rànquing FCPP
2018 (amb excepció de l’última prova que es podran recollir a la 1ª prova del
Rànquing Dobles).
Els jugadors que vulguin rebre aquest premi per transferència bancària es faran
càrrec de les despeses de transferència i ho tindran que demanar expressament a
la seu FCPP amb obligatorietat de que la conta de destí estigui a nom del
guanyador del premi.
A tots els premis es practicarà la retenció d’IRPF d’obligat compliment amb un 15%
per a jugadors residents a España i 19,5% per a jugadors no residents a Espanya.
A final de temporada s’enviarà el certificat de retencions corresponent a tots els
jugadors que per haver rebut algun premi se’ls hi hagi practicat una retenció d’IRPF
i hagin demanat aquest certificat de retencions a la secretaria FCPP.

Els jugadors que no hagin complert 18 anys en el moment de la participació a la
prova i obtinguin un premi en metàl·lic, se’ls canviarà aquest premi per un val de
compra per una quantitat equivalent.
El guanyador del Rànquing FCPP 2018 Absolut Scratch tindrà un premi de fins a
600€ per pagar despeses directament relacionades amb la participació d’un Open
Internacional de l’any 2019 fora de Catalunya. Aquest màxim de 600€ es podran
utilitzar per viatge, hospedatge, menjars i inscripció a la competició condicionat a la
participació del jugador a la competició i contra factures per conceptes autoritzats
per la FCPP.
En cas de renúncia a la participació en un Open Internacional per part del
guanyador del Rànquing FCPP 2018 Absolut Scratch, aquest premi podrà ser
utilitzat pel següent jugador millor classificat que vulgui participar en un Open
Internacional.

8- DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL
En cas d’empat en qualsevol posició premiada al Rànquing FCPP es desempatarà
segons millor resultat a l’última prova, dues últimes o tres últimes. En cas d’empat
a totes les proves, es desempatarà a favor del handicap final més alt per a
classificacions scratch i a favor del handicap final més baix per a classificacions
handicap.

9- COMITE DE COMPETICIÓ DE LA PROVA
Estarà format per dos membres de la FCPP i per un membre del Comitè del propi
Camp on es juga la prova. Presidirà el Comitè un membre de la FCPP. La suspensió
de la prova durant la seva celebració és responsabilitat d’aquest Comitè. La
suspensió de la prova prèviament a la seva celebració és responsabilitat de la FCPP
i serà d’aplicació el protocol de decisió per la suspensió de proves oficials amb
motiu d’inclemències meteorològiques.

10- CONDICIONS DEL CAMP
Representants de la FCPP visitaran el camp quan es consideri necessari abans de la
celebració de la prova. Si el camp no està en les mínimes condicions es proposarà
al Comitè d’urgència de la Comissió Esportiva de la FCPP que es posposi per una
altra data que quedi lliure al calendari o es modifiqui la seu de la competició. Serà
d’aplicació la Normativa per a camps seus de competicions oficials.
Una vegada iniciada la prova tota la responsabilitat recaurà en el Comitè de
Competició de la prova.

11- PREU MÀXIM PER PROVA
La FCPP estableix un preu màxim de 20 euros a cada prova. D’aquesta quantitat 5
euros aniran destinats íntegrament a premis més la quantitat que la FCPP (o els
camps Andorrans en el cas de les proves a jugar a Andorra) hi destini en funció de
la participació.

12- ENTRENAMENTS
Durant la setmana anterior compresa des del diumenge anterior a les 14:00 fins el
dia abans que es juga la prova del Rànquing FCPP, els jugadors que ja estiguin
inscrits a la competició podran entrenar en el camp on es disputi la prova per un
preu màxim de 10 euros per jugar 18 forats. Es respectaran els preus i les ofertes
de cada camp si aquests són inferiors a 10 euros. En cas d'haver un campionat el
preu serà el del campionat.
Es podrà entrenar el camp seu de la competició fins a 2 hores abans de la 1ª
sortida del primer dia de competició. No es podrà entrenar el camp entre les
diferents sortides de que consta cadascuna de les proves del Rànquing FCPP.

13- SORTIDES
Serà obligatori per tots els camps que organitzin proves puntuables pel Rànquing
FCPP obrir com a mínim una sortida a última hora del divendres i fer les sortides
suficients per a que puguin participar tots els jugadors que ho vulguin. Si fins el
dimecres abans de la celebració de la prova no hi ha places amb les sortides
previstes per poder participar a la prova, el camp haurà d’obrir més sortides del cap
de setmana.
La determinació dels horaris de sortida és responsabilitat de la FCPP però a títol
orientatiu s’indiquen els següents horaris:
1ª prova: (Sant Jaume)
Divendres sortida a les 12: 30 i 16:00, possible ampliació de sortides a les 9:00
Dissabte sortida a les 09:00 i 12:30, possible ampliació de sortides a les 16:00
Diumenge sortida a les 09:00 i 12: 30h, possible ampliació de sortides a les 16:00
2ª i 3ª prova: (Teià i Oller del Mas)
Divendres sortida a les 16:00, possible ampliació de sortides a les 12:30
Dissabte sortides a les 09:00 i 12:30, possible ampliació de sortides a les 16:00
Diumenge sortida a les 09:00, possible ampliació de sortides a les 12:30

4ª prova: (Xixerella)
Divendres sortida a les 17:00, possible ampliació de sortides a les 13:00
Dissabte sortides a les 09:00 i 13:00, possible ampliació de sortides a les 17:00
Diumenge sortida a les 09:00, possible ampliació de sortides a les 13:00
5ª prova: (Vall d’Ordino)
Divendres sortida a les 9:00h i 13:00, possible ampliació de sortides a les 17:00
Dissabte sortides a les 09:00 i 13:00, possible ampliació de sortides a les 17:00
Diumenge sortida a les 09:00, possible ampliació de sortides a les 13:00
6ª prova: (Gualta)
Divendres sortida a les 16:00, possible ampliació de sortides a les 12:30
Dissabte sortides a les 09:00, possible ampliació de sortides a les 12:30
Diumenge sortida a les 09:00, possible ampliació de sortides a les 12:30
7ª prova: (Can Cuyàs)
Divendres sortida a les 12: 30 i 16:00, possible ampliació de sortides a les 9:00
Dissabte sortida a les 09:00 i 12: 30h, possible ampliació de sortides a les 16:00
Diumenge sortida a les 09:00 i 12: 30h, possible ampliació de sortides a les 16:00
A les proves a jugar a Andorra, els horaris poden variar en 1 hora de diferència per
permetre la participació dels jugadors a les dues proves en un mateix dia.
L’ampliació d’horaris serà responsabilitat de la FCPP i per a decidir quines sortides
obrir en cada moment es seguiran criteris organitzatius, d’evolució de les
inscripcions i d’experiència en anteriors proves. És obligatori fer sortides
simultànies amb grups per ordre de handicap.

14- INSCRIPCIONS
Les inscripcions per les proves puntuables pel Rànquing FCPP 2018 es realitzaran a
la recepció del mateix camp on es jugui cadascuna de les proves o mitjançant el
mòdul d’inscripcions a la plana web www.pitch.cat pels jugadors registrats.
Les inscripcions per les proves puntuables pel Rànquing FCPP 2018 es podran fer
des del dilluns de tres setmanes abans de la competició (18 dies abans d’iniciar-se
la competició) a partir de les 9 del matí o en el seu defecte dins de l’horari
comercial del camp que es seu d’una prova o a partir de mitjanit mitjançant el
mòdul d’inscripcions a la web.

Excepte a la primera prova del Rànquing FCPP 2018, els dos primers dies
d’inscripció (dilluns i dimarts) queden reservats perquè es puguin inscriure amb
preferència els següents jugadors:
 20 primers classificats al Rànquing FCPP Absolut Scratch
 5 primers classificats al Rànquing FCPP Femení Scratch
 5 primers classificats al Rànquing FCPP Sènior Scratch
 5 primers classificats al Rànquing FCPP Absolut Handicap
 3 primers classificats al Rànquing FCPP Femení Handicap
 3 primers classificats al Rànquing FCPP Sènior Handicap
El període regular d’inscripció finalitza el dimecres de la mateixa setmana de la
competició. El dijous la FCPP realitzarà els horaris de sortida i es publicaran a la
plana web de la FCPP.
A partir del dimecres en que finalitza el període regular d’inscripció, els canvis
d’horari i dia de joc estaran permesos sempre que el que el comitè de competició
de la prova de la prova doni la conformitat del canvi.
No es podrà assegurar plaça per jugar una prova puntuable pel Rànquing FCPP
2018 pels jugadors que s’inscriguin després del dimecres anterior a la celebració
d’una prova.
Per realitzar modificacions d’hora o dia de joc, el camp tindrà que consultar a la
FCPP per permetre la modificació de la inscripció sempre que hi hagin places
disponibles.
El Comitè de Competició de la prova podrà modificar els partits establerts en els
horaris de sortida amb la finalitat de millorar el desenvolupament de la prova si ho
creu adient.
La inscripció i participació a la Competició implica l'acceptació implícita d'aquest
Reglament i de totes les normes que se'n deriven de la Federació Catalana de Pitch
and Putt com entitat organitzadora.
El jugador/a inscrit a la competició declara que està en plenes condicions físiques
per a la pràctica esportiva amb total normalitat i que no pateix cap malaltia que
l'impedeixi o limiti per a la pràctica del pitch and putt.
La Federació Catalana de Pitch & Putt en compliment de la Llei Orgànica 15/1999
sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa al jugador inscrit a la
competició que les seves dades personals seran incloses en un fitxer i tractades per
la Federació Catalana de Pitch & Putt, qui serà la responsable de les mateixes i
podrà utilitzar-les en quantes activitats pròpies de l'objecte social de l'entitat i en
particular les relacionadesamb les competicions esportives que la Federació
Catalana de Pitch & Putt organitza. Tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a la adreça Diputació 274 ppal A, 08009 Barcelona o info@pitch.cat
acreditant la titularitat respecte a dret.

D'acord amb la normativa actual i la regulació establerta en la Llei 1/1982 sobre el
dret a honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, amb la tramitació
de la inscripció a la competició el jugador/a autoritza la captació d'imatges en
fotografia o vídeo, durant el transcurs de la competició, i al fet que aquestes
puguin ser reproduïdes i difoses per la entitat organitzadora, propietària o gestora
amb la finalitat informativa, docent, divulgativa o publicitària en fullets,revistes,
llibres o altres publicacions, vídeos, webs o xarxes socials de la mateixa entitat o
d'entitats o associacions dependents o empreses relacionades amb ella,renunciant a
qualsevol compensació econòmica o indemnització a la qual pogués tenir dret.

15- CADDIES
Els caddies estaran permesos sempre que vagin correctament identificats i sota la
normativa especifica que la FCPP pugui publicar sobre caddies.

16- SANCIONS
S´aplicarà la normativa disciplinària de la FCPP, a excepció de qualsevol norma que
la FCPP pugui publicar en aquest Reglament i les modificacions que la Comissió
Esportiva pugui modificar o afegir durant el transcurs de la competició.

17- OBLIGACIONS DEL CAMP ORGANITZADOR
El camp s’encarregarà d’elaborar amb el programa informàtic de competicions de la
FCPP les targetes dels participants, el control de les sortides, el control de l’entrega
de targes i el còmput de les targes seguint les pautes d’aquest Reglament. La
publicació de resultats i l’ordre de sortida, dels jugadors serà competència de la
FCPP.
El camp organitzador facilitarà una peça de fruita i ½ litre d’aigua com a mínim per
jugador i disposarà d’un o més punts de distribució d’aigua durant el recorregut
(apart de les instal·lacions/casa-club del camp) encara que sigui de pagament. El
camp procurarà que l’aigua estigui fresca quan les temperatures així ho aconsellin.
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 la FCPP quan aquesta ho consideri oportú. El Comitè
Organitzador de la prova és la Comissió Esportiva de la FCPP 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.

Els camps seus hauran de seguir la Normativa per a camps seus de competicions.
L’incompliment per part del camp organitzador d’algun punt d’aquest reglament
impedirà entrar a formar part del sorteig de competicions oficials per l’any 2019.

18- DEGRADAT DE PREMIS EN METAL·LIC
S’ha preparat un sistema de distribució de premis de forma que la repartició de
premis a cadascuna de les categories sigui proporcional a la participació real que hi
ha hagut a proves anteriors del Rànquing FCPP d’aquestes categories destinant un
66% a la categoria scratch i un 34% a la categoria handicap. En funció dels
jugadors participants i per tant de la quantitat destinada a premis a cada categoria,
s’ha preparat un degradat de premis que es poden calcular de la següent forma:
A cada prova del Rànquing FCPP 2018 en primer lloc s’obté la quantitat total
destinada a premis a la següent taula en funció del nombre de jugadors
participants:
Destinat Premis
Jugadors

Qtat Variable

Qtat Fixe

0 - 150

5€ / jug

200 €

151 - 250

5€ / jug

100 €

251 més

5€ / jug

- €

Posteriorment i obtinguda aquesta quantitat, es troba el percentatge de la quantitat
destinada a premis per a cada tipus de classificació a les següents taules que han
estat pensades per a repartir de la forma més justa possible el total destinat a
premis:

Degradat de Premis per Classificació SCRATCH ABSOLUT
Jugadors
Posició a cadascuna de les classificacions i percentatge del premi aconsseguit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
440 - més 12,00% 10,00% 7,50% 6,00% 4,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,50%
400 - 439 13,00% 10,00% 7,50% 6,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,50% 1,50% 1,50%
232 - 399 14,50% 9,50% 7,00% 5,50% 4,00% 3,00% 2,00% 1,50% 1,50% 1,50%
136 - 231 15,00% 10,00% 7,00% 6,00% 4,00% 3,50% 2,50% 2,00%
44 - 135 15,00% 10,50% 8,00% 6,00% 4,00% 3,50% 3,00%
0 - 43
16,00% 11,00% 8,50% 6,00% 4,50% 4,00%

Degradat de Premis per Classificació HANDICAP ABSOLUT
Jugadors Posició a cadascuna de les classificacions i percentatge del premi
1
2
3
4
5
6
7
8
432 - més 7,50% 5,00% 3,50% 3,00% 2,00% 1,75% 1,25% 1,00%
248 - 431 7,50% 5,25% 4,00% 3,00% 2,00% 1,75% 1,50%
128 - 247 8,00% 5,50% 4,25% 3,00% 2,25% 2,00%
76 - 127
9,00% 5,75% 4,50% 3,25% 2,50%
0 - 75
10,00% 6,25% 5,00% 3,75%
Degradat de Premis per Classificació SCRATCH SÈNIOR
Jugadors Posició a cadascuna de les classificacions % premi
1
2
3
4
5
6
372 - més 4,48% 3,08% 2,38% 1,68% 1,26% 1,12%
295 - 371 5,04% 3,22% 2,52% 1,82% 1,40%
120 - 294 5,60% 3,50% 2,80% 2,10%
0 - 119
7,00% 3,50% 3,50%
Degradat Premis HANDICAP SÈNIOR
Jugadors
Posició a les classificacions
1
2
3
4
400 - més 2,80% 1,75% 1,40% 1,05%
169 - 399 3,50% 1,75% 1,75%
72 - 168
4,69% 2,31%
0 - 71
7,00%
Premis per Classificació
SCRATCH FEMENÍ
Jugadors
Posició
1
2
400 - més 2,00% 1,00%
0 - 399
3,00%
HANDICAP FEMENÍ
Jugadors Posició
1
tots
1,00%
En cas d’empat en un resultat entre dos o més jugadors, els jugadors empatats es
repartiran a parts iguals la suma dels imports destinats a les seves posicions.
Quan un jugador opti a més d’un premi per trobar-se classificat entre les primeres
posicions de diferents classificacions, només tindrà dret al premi de major
quantitat, deixant les quantitats no cobrades i destinades a premis, acumulades en
un pot que premiarà als jugadors millor classificats del Rànquing FCPP 2018.

Aquells premis amb quantitats inferiors a 5€ no s’entregaran, quedant acumulades
en un pot que premiarà als jugadors millor classificats del Rànquing FCPP 2018.
En cas de premis a una prova no recollits abans del 31 de desembre, es
consideraran deserts i no s’entregaran amb posterioritat a aquesta data.
A la classificació final i en funció del pot acumulat per les quantitats no repartides
per coincidència de premis en una mateixa prova s’entregarà el premi segons els
següents percentatges del pot acumulat:
Categoria Classificació Percentatge

Posició

%

1

2

3

Absolut

Scratch

50%

25%

15%

10%

Absolut

Handicap

25%

12%

8%

5%

Sènior

Scratch

14%

9%

5%

Sènior

Handicap

7%

5%

2%

Femení

Scratch

3%

2%

1%

Femení

Handicap

1%

1%

Quan un jugador opti a més d’un premi per trobar-se classificat entre les primeres
posicions de diferents classificacions finals del Rànquing FCPP 2018, només tindrà
dret al premi de major quantitat.
Aquells premis amb quantitats inferiors a 5€ no s’entregaran i es consideraran
deserts i no s’entregaran.
En cas de premis a la classificació final no recollits abans del 31 de desembre, es
consideraran deserts i no s’entregaran amb posterioritat a aquesta data.

