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1-Objectiu de la Lliga Matxplay 

La Lliga Matxplay del Pitch & Putt Lleida té per objecte establir una 
classificació oficial i dinàmica dels millors jugadors del Club en la modalitat 
Matchplay, agrupats per categories.  

 
2- Lliga Matxplay per categories. 

Hi haurà tantes categories com sigui necessari dins de la Lliga Matxplay del 
Pitch & Putt Lleida. 
El total de jugadors s’ordenarà per handicap.  
Les categories es formaran amb jugadors de handicap similar per tal de fer 
atractiu i competitiu el campionat al conjunt de jugadors i jugadores participants.  
Segons la quantitat de jugadors es podran fer dos grups, amb un màxim de 16 
jugadors per grup, parells i senars, per cada categoria. 

 
3- Participació 

Per participar a la Lliga Matxplay del Pitch & Putt Lleida, s’haurà d’estar inscrit 
a la llista de la Lliga Matxplay del Pitch & Putt Lleida, previ pagament de la 
quota d’inscripció. 
Per la temporada 2010, serà de 5,00 €. 
El Comitè de Competició descartarà als jugadors desqualificats en Lliga 
Matxplay de l’any anterior. 
La participació a la Lliga Matxplay del Pitch & Putt Lleida, suposa el acceptar la 
divulgació o publicació a la llista de la Lliga Matxplay del e-mail i/o d’un 
telèfon de contacte. 

 
4- Calendari i forma de joc 

El Campionat es divideix en dos parts, una fase regular i un playoff final. 
El calendari de competició es determinarà depenent del nombre de jugadors de 
cada categoria. 
Per la temporada 2010, el període per la fase regular serà compres entre l’1 
d’abril i el 31 de juliol, i  el mes de setembre per a la fase eliminatòria 
La data final del matxplay no pot esser superior al 30 de novembre. 
 

5- Classificació fase regular 
La forma de joc de la fase regular esta basada en la suma de punts aconseguits 
durant el campionat de lliga, disputant-se 18 forats, per partida, en la modalitat 
matxplay. 
El sistema de puntuació es el següent: 



• Partit guanyat:     2 punts 
• Partit empatat:     1 punt 
• Partit perdut:      0 punts 
• Partit perdut per no presentat:  -1 punt 

 
Cada jugador jugarà contra tots els altres jugadors de la seva categoria i/o grup, 
en les jornades estipulades en el calendari que s’establirà. 
 
Un jugador pot concedir un partit en qualsevol moment abans del començament 
o de la conclusió d’aquest partit, utilitzant qualsevol d’aquestes formes: 

• Presencialment, tots dos jugadors, davant dels empleats de recepció. 
• Per escrit, dirigit a Pitch & Putt Lleida. Comitè de Competició. Camí dels 

Fondos, 80 25131 Torre-Serona (Lleida) 
• Per fax, al 97305080 
• Per SMS, al 666002433 
• Per e-mail, a info@pitchandputtlleida.com 

 
Els jugadors podran pactar el tee de sortida. 

 
6- Jornades de joc 

• Una  jornada es el termini de temps que hi ha entre dos dates, en el que s’ha 
de disputar el partit que enfronta a dos jugadors.  

• En tots els casos, la data límit per tal de disputar una jornada serà l’últim dia 
de la jornada, segons el següent calendari. L’hora final dependrà de la llum 
solar: 
Per la temporada 2010, s’estableix la jornada tipus de dos setmanes. 

 
Calendari de jornades (2 jornades en 2 setmanes) 
jornada 01-02 .- 1 d’abril a 18 d’abril (3 setmanes per setmana santa) 
jornada 03-04 .- 19 d’abril a 2 de maig 
jornada 05-06 .- 3 de maig a 16 de maig 
jornada 07-08 .- 17 de maig a 30 de maig 
jornada 09-10 .- 31 de maig a 13 de juny 
jornada 11-12 .- 14 de juny a 27 de juny 
jornada 13-14 .-  28 de juny a 11 de juliol 
jornada 15 .-  12 de juliol a 25 de juliol 
 

Els horaris finals de presentació per disputar les jornades seran: 
• abril-maig  18.00h. 
• juny-juliol-agost 19.00h  
• setembre-octubre 18.00h 
• novembre  17.00h 
 

• Per que una partida sigui vàlida, s’haurà de jugar a les instal·lacions del Pitch 
& Putt Lleida, dins de les dates corresponents a la jornada que es disputi, 
prèvia comunicació en recepció de la disputa del partit de matx-play. 

• Un cop un jugador ha disputat la seva partida te l’obligació de entregar el 
resultat en recepció, per tal de incorporar aquest resultat a la classificació. 



• Es podran avançar jornades, en el cas de que els dos jugadors estiguin 
d’acord, per tal de agilitzar el campionat. 

• Un cop finalitzada cada jornada es publicarà una classificació actualitzada de 
cada categoria. En cas d’empat a punts, ordre de classificació serà per 
handicap invers. 

• Excepcionalment, el Comitè de Competició podrà donar autorització per 
endarrerir una jornada col·lectiva o una partida individual, prèvia sol·licitud 
dels interessats i la justificació pertinent. 

 
7- Classificació fase eliminatòria 

Un cop finalitzada la fase regular de cada categoria, es disputarà una 
eliminatòria matxplay, per tal de determinar el campió, sots-campió, tercer i 
quart classificat de cada categoria. 
La forma de joc de la fase playoff final esta basada en l’enfrontament eliminatori 
entre els 16 millors classificats de la fase regular de cada categoria, segons el 
quadre següent: 

 
 
 
 
 
 
 

A jugador 01 senar 
B jugador 01 parell 
C jugador 02 senar 
D jugador 02 parell 
E jugador 03 senar 
F jugador 03 parell 
G jugador 04 senar 
H jugador 04 parell 
I jugador 05 senar 
J jugador 05 parell 
K jugador 06 senar 
L jugador 06 parell 
M jugador 07 senar 
N jugador 07 parell 
O jugador 08 senar 
P jugador 08 parell 

 
 
 
 
 
 
 
 



8- Trofeus i premis 
Durant el sopar de final de temporada, es farà entrega dels premis als Campions i 
sots-campions de cada categoria de la Lliga Matxplay. 

 
9- Comitè de la Prova 

El comitè de la prova estarà format pel Comitè de Competició del Pitch & Putt 
Lleida. 

 
10- Disciplina 

• En el cas de no posar-se d’acord, dos jugadors, a l’hora de disputar una jornada, 
el jugador que es presenti 2 hores, de llum solar, abans de finalitzar la jornada en 
la recepció del Pitch & Putt Lleida es donarà com a guanyador, i el altre jugador 
com a no presentat. En cas, de que cap dels dos jugadors no es presentin, tots 
dos es donaran per no presentats. 

• El jugador que no pugui contactar amb un altre per tal de disputar una jornada, 
haurà de demostrar-ho, al menys dues vegades en dies distints, abans de 
finalitzar la jornada, en la recepció del Pitch & Putt Lleida. En aquest cas, es 
donarà com a guanyador al jugador que hagi demostrat la intenció de jugar i com 
a no presentat al jugador no localitzat. 

• Un jugador es pot retirar si considerà que no pot complir amb el termini de les 
jornades, prèvia comunicació al Comitè de Competició; el qual determinarà la 
veracitat dels motius i la consideració de retirada o desqualificació. 

• Un jugador desqualificat serà sancionat amb l’exclusió del campionat següent. 
• La absència prolongada, sense justificar, es sancionarà amb la desqualificació i 

l’exclusió del campionat següent. 
• Un jugador que reiteradament no es presenti o no es posi d’acord amb els altres 

jugadors per disputar una jornada serà advertit de la seva desqualificació, per 
part del Comitè de Competició, que li donarà un termini de 7 dies per presentar 
al·legacions. 

• Els resultats jugats d’un jugador retirat o desqualificat no tindran validesa. 
 


