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PREÀMBUL 

La Ryder Cup entre Lleida i Bellpuig va néixer per la voluntat dels jugadors d’ambdós clubs d’enfrontar‐
se entre ells. 

La Ryder Cup entre Lleida  i Bellpuig tracta de fomentar  la competitivitat esportiva entre els dos clubs, 
per tal de augmentar el nivell de joc dels jugadors que surten de les terres de Ponent.  

També vol fomentar la col∙laboració entre els clubs i la relació entre tots els membres de la seva massa 
social. 

Tots els jugadors, participaran per l’honor de defensar el seu club i, per tant, no s’acceptaran cap mena 
de premis i incentius que no sigui el trofeu per l’equip, què és el que està en joc. 

Per recalcar la importància de la competició per ambdós clubs, el nom de “Ryder Cup” es procurarà no 
utilitzar en cap altra prova o competició que programin o en la que participin els clubs Picth&Putt Lleida  
i Golf Urgell Picth&Putt Bellpuig, conjuntament o per separat. 

 

LA RYDER CUP LLEIDA vs URGELL 

La Ryder Cup és una  competició que pren  com  a model  la Ryder Cup entre Europa  i EEUU.  Són dos 
equips, cada un d’ells representant el seu club, que s’enfronten amb  l’únic objectiu de  la glòria per  la 
victòria. 

Hi  ha  enfrontaments  individuals  i  per  parelles.  I  s’utilitzen  diferents  modalitats  de  joc  en  aquests 
enfrontaments. 

Per definir i acotar aquesta competició, procedim a redactar aquest protocol de funcionament. 
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A.‐ PROTOCOL 

És important que tots els membres dels equips, jugadors, capitans i patrocinadors, intentin dur a terme 
tots els actes protocol∙laris de la RYDER, així com també seria propi que assistissin tots els exjugadors i 
excapitans. 

El club organitzador dels partits individuals, serà l’encarregat de: 

• Organitzar el sopar de presentació dels equips, que es farà el dissabte anterior a la setmana de 
celebració de la RYDER. 

• L’entrega de trofeus i d’organitzar el dinar de cloenda i la cerimònia d’entrega de la Copa, que es 
farà preferiblement, desprès del dinar de cloenda. 

• Afegir a la Copa, la placa del guanyador de la edició anterior. 

 

B.‐ TEMPORALITAT I DATES DE JOC 

La Ryder Cup és una competició de caràcter anual. 

S’ estableix com data de  joc  l’últim cap de setmana de setembre o primer cap de setmana d’octubre. 
Aquestes  dates  només  es  podran  canviar,  de mutu  acord,  per  una  coincidència  de  dates  amb  els 
Campionats Oficials de la FCPP/ACPP. 

Excepció: El Comitè de Competició de la Ryder valorarà la necessitat d’un canvi, d’acord amb l’apèndix: “Causes de força major” 

 

C.‐ DATES D’ENTRENAMENT 

Els  jugadors  dels  equips  que  defensaran  la  RYDER  en  cada  edició,  estan  convidats  a  entrenar‐se  als 
camps dels dos clubs des del diumenge anterior, (a partir   de  les 15.00h)   fins el divendres abans de  la 
competició, sempre que no coincideixi amb una competició oficial. 
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D.‐ CAMPS DE JOC 

 Al ser una competició exclusiva entre membres dels P&P de Lleida i de Bellpuig, la Ryder Cup es jugarà 
únicament en els camps d’ambdós clubs.  

El primer any  (2006) de  la RYDER entre els equips dels Pitch & Putt Urgell  i Pitch & Putt Lleida, es va 
jugar de la següent forma: 

• El primer dia, 12 partits individuals al Pitch & Putt Lleida. 

• El  segon dia, 6 partits de parelles,  sota  la modalitat  foursome    i 6 partits de parelles  sota  la 
modalitat fourball, tots ells al Pitch & Putt Urgell. 

A partir de l’any 2010 i següents, es jugarà de la següent manera: 

• Els anys parells, els partits individuals es jugaran al Pitch & Putt Urgell i els partits de parelles es 
jugaran al Pitch & Putt Lleida. 

• Els anys senars, els partits individuals, es jugaran al Pitch & Putt Lleida i els partits de parelles es 
jugaran al Pitch & Putt Urgell. 

L’ordre de joc, serà, primer les parelles i desprès els individuals, que es jugaran amb dissabte i diumenge 
respectivament.  

Excepció: El Comitè de Competició de la Ryder valorarà la necessitat d’un canvi, d’acord amb l’apèndix: “Causes de força major” 

Els  jugadors  de  cada  club,  quan  juguin    els  partits  de  la  RYDER,  seran  convidats  pel  camp  on  es 
desenvolupi el partit. 

El  camp  facilitarà  l’accés  de  públic  per  presenciar  els  partits  amb  l’únic  requisit  de  mantenir  un 
comportament adequat. 
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E.‐ DEFINICIÓ DE LES MODALITATS DE JOC I PUNTUACIÓ 

La  competició  és  jugarà  utilitzant  els  recorreguts  de mides  catalanes,  que  habitualment  es  juga  en 
competicions oficials o  històricament s’hagin jugat, d’ambdós camps.  

Es  jugaran  sempre  6  partits  de  parelles modalitat  fourball matxplay,  6  partits  de  parelles modalitat 
foursome matxplay i 12 partits individuals matxplay. Es jugaran sempre per aquest ordre. 

Excepció: El Comitè de Competició de la Ryder valorarà la necessitat d’un canvi, d’acord amb l’apèndix: “Causes de força major” 

Hi haurà 24 punts en joc. Cada partit es un punt en joc. L’equip que guanya el partit s’emporta aquest 
punt. En cas d’empat cada equip aconsegueix mig punt. 

 

F.‐ JUGADORS I CAPITANS 

Cada  equip  pot  inscriure  a  qualsevol  jugador  abonat  o  soci  del  club,  sempre  que  aquest  tingui  una 
antiguitat mínima de 6 mesos com a tal. 

Cada equip ha de  tenir un Càpita no    jugador  i, opcionalment, un  sotscapità no  jugador, així  com 14 
jugadors. Cada jugador, només pot participar un cop en cada modalitat de joc a cada edició.  

Els jugadors podran portar caddie. Aquest serà el mateix durant tot el partit en que es disputi el punt en 
joc. 

Els  capitans  i  sotscapitans poden parlar amb els  jugadors durant els partits  i visitar els  forats en  joc, 
respectant  les  normes  de  cortesia  i  educació  del  nostre  esport.  També  demanaran  que  els  caddies, 
acompanyants i públic, respectin aquestes normes, més tenint en compte que a prop de cada forat hi ha 
un altre que està en joc i que sorolls inadequats poden afectar la concentració dels participants. 

Els  jugadors  de  cada  equip poden parlar  entre  ells  i donar‐se  consell,  encara que no  estiguin  al  seu 
partit. 
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G.‐ ORDRE DELS ENFRONTAMENTS 

Cada  càpita  confeccionarà una  llista dels  jugadors que participaran a  cada modalitat de  joc. Aquesta 
llista estarà ordenada i numerada i s’intercanviaran amb el càpita de l’equip contrari almenys 10 minuts 
abans de començar la competició de cada modalitat. 

Els partits començaran tots pel mateix tee de sortida.  

Excepció: El Comitè de Competició de la Ryder valorarà la necessitat d’un canvi, d’acord amb l’apèndix: “Causes de força major” 

Al tee de sortida, és recomanable un ‘SPEAKER’ que anunciarà els partits de la forma següent: 

Partits Individuals: 

Partit Nº 1, Jugador Nº 1 del equip del Pitch & Putt (equip visitant) VS Jugador Nº 1 del equip del Pitch & 
Putt (equip local), i així successivament fins arribar al darrer partit. 

Partits de parelles: 

La metodologia serà la mateixa, però anunciant els dos jugadors de cada parella. 

Anunci dels Capitans: 

Prèviament a l’inici de cada modalitat de joc, s’anunciaran els capitans de tots dos equips, fent esment 
dels seus noms. 

L’ordre de joc dels jugadors és potestat única i exclusiva del/s capità/ans de cada equip. 

Les sortides seran cada 8 minuts pels partits de parelles i cada 7 minuts pels partits individuals i es faran 
totes pel mateix tee de sortida, preferiblement pel forat Nº 1 de cada camp.  

Excepció: El Comitè de Competició de la Ryder valorarà la necessitat d’un canvi, d’acord amb l’apèndix: “Causes de força major” 
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H.‐ TROFEU i EQUIP GUANYADOR  

El trofeu que  identifica  l’equip guanyador és una copa  i és perpetu. És propietat de  la competició  i no 
quedarà en propietat de cap club. 

L’equip  guanyador  tindrà  el  privilegi  de mantenir  la  Copa  en  el  seu  club  durant  un  any,  fins  que  es 
disputi la següent edició de la RYDER. 

Cada club, tindrà un quadre de plaques, idèntic pels dos clubs, on s’inscriurà els anys en que guanya el 
trofeu, fent constar els noms dels jugadors i capitans que van guanyar. 

L’equip posseïdor de la Copa  és el campió RYDER vigent. 

L’equip aspirant, haurà de guanyar un total de 12,5 punts, per conquerir la Copa RYDER. 

L’equip campió de l’any anterior només necessitarà de 12 punts per guanyar i conservar la possessió  de 
la Copa RYDER. 

 

I.‐ COMITÈ DE COMPETICIO RYDER 

El Comitè de Competició  és  el màxim  òrgan de  la  competició  amb  capacitat per  regular, modificar  i 
decidir sobro tot el que afecta a la Ryder Cup. 

El Comitè de Competició és  l’únic òrgan amb capacitat per decidir en cada moment si hi ha causes de 
forma major per actuar al respecte. Amb  l’objectiu de  facilitar  la tasca d’aquest Comitè, s’ha creat un 
apèndix  a  aquest  Reglament,  que  recull  les  principals  causes  de  força major  en  tots  i  cada  un  dels 
supòsits. 

El Comitè de Competició, serà l’encarregat de revisar l’estat del camp abans de començar la competició i 
revisarà  l’adequat marcatge. També vetllarà perquè  la situació de  les banderes no penalitzi bons cops 
i/o dificulti artificialment el joc per un mal estat dels voltants de la situació del forat. 

El Comitè de Competició, estarà format per dos membres de cada club (un representant del camp i un 
representant del club)  i un capità de  la Ryder de cada club, que hauran de  ser nomenats el dia ú de 
setembre. 



 

Els capitans de cada un dels equips presentaran al Comitè de Competició la relació dels components del 
seu  equip  (capità,  sotscapità  i  jugadors).  Aquesta  relació  s’haurà  de  presentar  15  dies  abans  de  la 
competició. El Comitè de Competició aprovarà i validarà la composició de l’equip, o la denegarà, segons 
sigui el cas. 

El Comitè de Competició informarà als capitans la data definitiva de la Ryder Cup almenys amb deu dies 
d’antelació, en el supòsit de un canvi de data. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Els  dos  camps  es  comprometen  a  tenir  les  instal∙lacions  en  el millor  estat  possible.  Els  jugadors  es 
comprometen també a mantenir i tenir cura de les instal∙lacions i el màxim respecte per aquestes. 

 

 

 

 

Amb prova de conformitat, els representants de cada camp  i els membres dels Comitès de Competició 
de l’any 2010 de cada camp, signen aquest document. 
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APÈNDIX: CAUSES DE FORÇA MAJOR 

Una força major o causa major, és un fet que no es pot evitar i tampoc es pot preveure.  

1. Data de joc 

1.1. Per canvi de seu o de data d’un dels Campionats Oficials de la FCPP / ACPP, que afecti a un dels 
dos camps. 

1.2. Per obres urgents de millora o reparació en el camp de joc, que aconsellin no jugar‐hi 

1.3. Per causes meteorològiques que impossibilitin el joc  

2. Ordre de joc i camps de joc 

2.1. Per danys o mal estat  del camp de joc. 

2.2. Per causes meteorològiques que provoquin la reducció de la jornada de joc 

3. Modificació de les sortides o Sortides simultànies 

3.1. Per causes meteorològiques que provoquin la reducció de la jornada de joc 

 

El Comitè de Competició Ryder te la potestat d’aprovar, per majoria qualificada, qualsevol altra causa o 
motiu 


