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El campionat es celebrarà anualment per establir el/s guanyador/s de la Copa Matx-Play. 
El format de competició i la durada del campionat, així com la quantitat de forats, han estat 
consensuats per tal de aconseguir una major implicació en la participació dels jugadors i 
fomentar la participació del públic, que podrà seguir els partits des de una zona central, sense 
tenir que desplaçar-se pel camp i amb la possibilitat de disposar de una zona d’avituallament. 
Així mateix, es promouran diferents activitats alternatives per als jugadors, com per exemple. 
una diana per aproach, campionat al putting, ... 
 
 
1.-PARTICIPANTS I INSCRIPCIONS 

Per participar a la Copa Matx-Play del Pitch & Putt Lleida, s’haurà d’estar inscrit a la 
llista de la Copa Matx-Play del Pitch & Putt Lleida. 
 
Inscripcions 
Les inscripcions es realitzaran a la recepció del camp o mitjançant el mòdul 
d’inscripcions a la plana web www.pitchputt.cat pels jugadors registrats. 
 
Les inscripcions es podran fer des del dia 6 de febrer a partir de les 9 del matí o en el 
seu defecte dins de l’horari comercial del camp o a partir de mitjanit mitjançant el 
mòdul d’inscripcions a la web.  
El període regular d’inscripció finalitza el 3 de març, a les 23.59 hores 
 
La quota d’inscripció per la temporada 2011, serà de 5,00 €. 

 
2.-CATEGORIES 

Hi haurà un màxim de 64 jugadors dins de la Copa Matx-Play del Pitch & Putt Lleida, 
englobats en una única categoria. 
 
El nombre total de jugadors quedarà tallat per rigorós ordre d’inscripció. 
 
El Comitè de Competició descartarà als jugadors desqualificats de l’any anterior. 
La participació a la Copa Matx-Play del Pitch & Putt Lleida, suposa el acceptar la 
divulgació o publicació a la llista de la Copa Matx-Play del e-mail i/o d’un telèfon de 
contacte. 

 
3.- CALENDARI I FORMA DE JOC 

La competició es realitzarà en un cap de setmana; preferiblement, en un sòl dia. 
 
Per la temporada 2011, la data del Matx-Play serà el 5 de març. 
 
El ordre dels jugadors s’organitzarà per sorteig, el mateix dia de la competició. 
 
El campionat es disputarà en dos fases: 

• Els 32ens de final, els 16ens de final, els 8ens de final i els 4rts de final 
• Les semifinals, la final de consolació i la final. 

http://www.pitchputt.cat/


 

 
4.- SORTEIG DE JOC 

Els emparellaments dels jugadors es farà mitjançant un sorteig informàtic. 
 

5.- PRIMERA FASE 
Els partits es jugaran en la modalitat Matx-Play. 
Els 32ens de final, els 16ens de final, els 8ens de final i els 4rts de final es disputaran 
al millor de 6 forats, començant pel tee de sortida atorgat al sorteig.  
Els tees de sortida d’aquesta fase seran: 
 
 • Forat 1  

• Forat 2 
• Forat 3  
• Forat 4  
• Forat 5  
• Forat 6 (lliure) 
• Forat 7 
• Forat 8 
• Forat 9  

• Forat 10  
• Forat 11 
• Forat 12 
• Forat 13  
• Forat 14  
• Forat 15 (lliure) 
• Forat 16 
• Forat 17 
• Forat 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d’empat, al finalitzar els 6 forats, es continuarà el recorregut, en la modalitat 
de mort sobtada. 
 

6.- SEGONA FASE 
Les semifinals, la final de consolació i la final es disputaran en aquest recorregut. 
 
Els forats escollits per aquesta fase seran:  

• Forat 1  
• Forat 9  
• Forat 10  
• Forat 11  
• Forat 17  
• Forat 18  

 
 

 L’ordre de joc serà: 
• Semifinals pel tee 1 
• Final de consolació pel tee 1 
• Final pel tee 1 



 

 
 Els partits es jugaran en la modalitat Matx-Play. 

En cas d’empat, al finalitzar els 6 forats, es repetirà el recorregut, en la modalitat de 
mort sobtada. 

 
7.- TROFEUS I PREMIS 

Durant el sopar de final de temporada, es farà entrega dels premis al Campió i sots-
campió de la Copa Matx-Play, així com al 3r classificat 

 
8.- COMITÈ DE LA PROVA 

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



 

9.- QUADRE D’APARELLAMENTS 
 

 
 


