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PREAMBUL
Tots els jugadors jugaran per l’honor de defendre el seu Club, per tant, no s’acceptaran cap altra
mena de premis ni incentius que no sigui el trofeu per l’equip.
El camp on es jugui la Ponent’s Cup no cobrarà el preu de sortida a cap jugador, i facilitarà
l’entrenament als jugadors participants, la setmana abans al matx.
CAMPS DE JOC
El primer any, la Ponent’s de Pitch & Putt entre els Clubs Pitch & Putt Lleida, bonArea Pitch & Putt i
Golf Urgell, es jugarà en els tres camps de la forma que segueix:
Primer any a bonArea Pitch & Putt.
Segon any a Pitch & Putt Lleida
Tercer any a Pitch & Putt Golf Urgell
Els anys següents es mantindrà el mateix ordre.
MODALITAT DE JOC
La Ponent’s Cup es jugarà cada any sota el format de l’equip amfitrió enfrontat amb els altres dos.
Es considera que l’avantatja de ser el equip amfitrió es compensarà amb la possibilitat dels altres
dos equips de poder fer un equip mes potent, al poder triar jugadors entre mes gent.
L’equip amfitrió formarà un equip de 12 jugadors i dos reserves, comandats per un Càpita no
jugador.
Els altres dos equips aportaran cadascú 6 jugadors i un reserva, així com un càpita no jugador. Els
dos capitans es ficaran d’acord per tal de fer el equip de joc conjunt.
Es jugaran 6 Partits de Fourballs i 12 partits individuals el mateix dia al camp amfitrió.
En cas d’empat, els capitans designaran un jugador per cada equip que disputaran un matx play a
mort sobtada, començant a jugar pel forat 1 del recorregut i seguint el propi recorregut.
Al finalitzar el Matx es farà un dinar de germanor al mateix camp de joc, aquest dinar no el pagarà
el camp en cap cas.
El camp on es jugui la Ponent’s Cup te que organitzar el torneig, amb el màxim d’honor, serietat i
dignitat.
ADJUDICACIÓ DE LA PONENT’S CUP
1 El Trofeu serà perpetu i cada any es ficarà l’ inscripció del club guanyador. El cost d’aquest Trofeu
es repartirà entre els 3 clubs.
2 Es faran 31 medalles commemoratives de cada matx que s’entregaran al dinar de Germanor. El
cost d’aquestes medalles l’assumirà el camp organitzador.
3 El trofeu restarà al Club guanyador fins a l’edició següent, al cas de guanyar els equips visitants,
aquestos compartiran la custodia.
DATES DE JOC
1 Els dos equips intentaran amb esforç que les dates de joc, siguin gairebé sempre les mateixes,
per tal de crear una bona fixació en tots els jugadors i afeccionats.

2 La Ponent’s Cup ,es jugarà sempre en una única jornada.
ORDRE DELS ENFRONTAMENTS
1 Cada capità donarà un numero a cada jugador, entregant al jutge del match la relació dels
jugadors amb el seu numero corresponen.
2 Aleshores, el speaker dona l’ordre de sortida de la forma següent:
Partit nº 1 : Jugador nº1 de X VS Jugador nº 1 de Y, i així successivament fins arribar als darrers
jugadors. En el joc de parelles la numeració serà donada a una parella i la metodologia serà la
mateixa.
3 L’ordre de numeració dels jugadors es potestat única i exclusiva del capità o capitans de cada
equip.
4 Les sortides seran cada 10 minuts per els partits de parelles i cada 7 minuts per els partits
individuals. Les sortides es faran, sempre, des d’el tee del forat 1
MODALITATS DE JOC
1 Es jugaran sempre 6 partits de parelles i 12 partits individuals. Amb el consens dels capitans, es
pot escollir d’altres modalitats de dobles.
2 Cada partit es un punt en joc. Un partit guanyat es 1 punt. Un partit empatat es mig punt.
3 En cas de forces majors els capitans decidiran un altre dia de joc
4 Tots els partits seran a MATX-PLAY
5 En cas d’empat al acabar el torneig, els capitans seleccionaran a dos jugadors perquè juguin un
partit a “mort sobtada”.
JUGADORS I CAPITANS
1 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.
2 El nombre de jugadors serà de 12 en total, mes dos suplents i mes un capità no jugador i un sotcapità . En el cas dels equips visitants seran 2 capitans i/o dos sot-capitans.
3 Els capitans i sot-capitans podran parlar amb els jugadors, visitar els forats en joc dels seus
jugadors, respectant les normes de cortesia i educació del nostre joc
4 Els jugadors de cada equip podran parlar entre ells i amb els components del seu equip, encara
que no siguin del seu partit
5 També es deixarà entrar en el camp com a públic a tothom que ho desitgi i es comporti
degudament.

Amb prova de conformitat els tres Capitans signen aquest document
Pitch & Putt Lleida.
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