IV Copa Catalana Femenina
Competició Matxplay per Equips
2 de Juliol 2022 – P&P Teià
REGLAMENT

1.- CAMP I DATA
Es jugarà al P&P Teià el dissabte 2 de juliol de 2022.

2.- PARTICIPANTS
Participaran els 8 millors equips classificats scratch de l’Interclubs Femení 2022 després de la
prova final a zona única jugada al P&P Vallromanes.
Les jugadores integrants d’un equip seran aquelles jugadores que estiguin en possessió del
handicap oficial de Pitch & Putt amb la possible incorporació a cada equip d’un màxim de dues
jugadores que hagin participat com a mínim a una prova de l’Interclubs Femení 2022 i no
siguin de cap equip participant a la Copa Catalana 2022.

3.- FÓRMULA DE JOC
El format de la competició serà el quadre del matxplay 1er equip contra el 8è, el 2on contra el
7è, el 3er contra el 6è i el 4art contra el 5è. –
Es jugarà en un sol dia 3 rondes de joc i amb mides EPPA:
1era ronda: es jugarà 2 partits fourball matxplay i 2 individuals i hi hauran 4 punts en joc per
equip.
2ona ronda: es jugaran 1 parella fourball matxplay i 4 partits individuals matxplay. Hi hauran 5
punts en joc per equip.
3era ronda: els 2 primers equips classificats que jugaran pel títol d’equip campió jugaran 6
partits individuals matxplay. Hi hauran 6 punts en joc.
Els equips que es juguen la 3era a la 8ena posició jugaran 1 parella fourball matxplay i 4
jugadores individual matxplay. Hi hauran 5 punts en joc.

En cas d’empat en un partit les jugadores es reparteixen el punt en joc o sigui que cada equip
guanyarà 0,5 punts. En cas d’empat en el global de l’enfrontament entre dos equips es desfarà
aquest l'empat a favor de l’equip que hagi guanyat mes punts en els partits individuals i en cas
de persistir l’empat es desfarà a mort sobtada amb 1 partit Individual Matxplay a partir del
primer forat del recorregut que es jugarà immediatament un cop se sàpiguen els resultats
finals.

4.- CAPITANS D’EQUIP
Tots els equips hauran de tenir un/a Capita/na jugador/a o no jugador/a que farà d’enllaç amb
l’organització i serà l’encarrega/da de lliurar les alineacions corresponents.
Es permetran Caddies.

5.- HORARI I GRUPS DE SORTIDA
Es convoca a les jugadores per arribar al camp a les 08:00 per poder preparar l’ordre de la
designació de sortides.
A les 8:30 es jugarà la 1ª volta i a les 11:30 la 2ª volta i les 15.45h la 3ª volta amb sortides
simultànies.
Entrega de premis a les 18:00 aproximadament.

6.- DRETS D’INSCRIPCIÓ
Els equips pagaran 120 euros per l’ inscripció a la competició.

7.- TROFEUS
Trofeu perpetu que mai no serà propietat de cap club. S’inscriurà cada any el nom de l’equip
guanyador. Medalles per les jugadores membres dels 3 equips millors classificats.

10.- COMITÈ ORGANITZADOR
Estarà format pel Comitè Femení de la FCPP i per un representant del camp on es juga la
prova. La suspensió de la prova prèviament a la celebració de la mateixa es responsabilitat
d’aquest comitè i es tindrà en compte el protocol de decisió per la suspensió de proves oficials
amb motiu d'inclemències meteorològiques de l’ ACPP.

11.- COMITÈ DE COMPETICIÓ
Estarà format per dos membres del Comitè Femení i per un membre del Comitè del propi
camp on es juga la prova. La suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat
d’aquest Comitè.

12.- EL CAMP ORGANITZADOR
El camp organitzador facilitarà ½ litre d’aigua com a mínim per jugador i volta de la competició.
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

