VI RYDER SENIORS SEMAR/PONENT
1 -PARTICIPANS
Tots els equips que estiguin inscrits en el Campionat Inter-camps Sèniors del
SEMAR o del Sèniors Ponent, podran presentar jugadors
Cada zona, (SEMAR/Ponent), establirà una fórmula, per seleccionar els seus
36 jugadors.
Aquesta, ve especificada al final d’aquest reglament

2- MODALITATS DE JOC
La fase final es jugarà amb les següents modalitats:
 6 parelles Semar contra 4 parelles Ponent, modalitat Fourball Match
Play Scratch
 6 Parelles Semar contra 4 parelles Ponent, modalitat Greensome
Match Play Scratch
 12 individuals Semar contra 12 individuals Ponent, modalitat Match
Play Scracth
PUNTS EN JOC --- 24 --Repartiment de punts a la fase final:
PARTIT
Guanyat
Perdut
Empatat

PUNTS
1
0
0,5

Tots els partits es jugaran sota les normes Match Play
Un partit es dona per finalitzat quant el nombre de forats guanyats per una
parella, o un jugadors individuals, es superior al nombre de forats que resten
per jugar.
Cada zona SEMAR i Ponent, escolliran un càpita i un ajudant de càpita, tant un
com el altre no podran ser jugadors.
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3 –FUNCIONS DEL CÁPITA
El càpita designarà la composició del equip per la fase final, es a dir, designarà
las parelles, la seva modalitat de joc i el ordre de sortida, també amb els
individuals. La data topall per designar els components i modalitats de jocs es
el 20 d'Abril
Els capitans faran arribar la composició dels seus equips, modalitats de joc i
ordre de sortida al comitè de competició i al càpita del altre equip. El comitè de
competició farà arribar las llistes al camp a on es faci la competició. Un cop
entregades les llistes no es podran fer canvis.
Com a cas excepcional, si un dels jugadors tingues una causa lo suficient
important ( la valoració de aquesta causa es farà per el comitè de competició)
que no li permetés jugar la final, es podria substituir per un altre jugador. La
substitució serà permesa fins a 48h abans del inici de la competició
En el cas de que existeixi quelcom dificultat a lo llarg de la competició, per
exemple desacord entre els jugadors per una regla de joc, es trucarà als mòbils
dels capitans perquè es personin en el lloc del incident i decideixin qui te raó.
En el cas de no posar-se d’acord, es continuarà el joc i serà el comitè de
competició qui decidirà abans de l’entrega del premi.
En el cas de que es donges la situació anterior, recordaran als jugadors
l’obligació de deixar passar els jugadors que venen a continuació.
El càpita es el responsable de que el seu equip entregui els resultats al
finalitzar la competició
Els capitans notificaran al comitè de competició, quelcom irregularitat que hagi
pogut passar, al llarg de la competició
4- ENTREGA DE RESULTATS
1) Els resultats s’entregaran al comitè de competició que estarà ubicat en el
mateix lloc a on s’han entregat les targetes per iniciar la competició.
2) Els resultats es notificaran de la següent manera:
a) S’han de presentar les dues parts competidores, notificant el resultat del
match, i estant d’acord les dues en el mateix.
b) En el cas de no estar d’acord, presentaran les targetes, i el comitè de
competició,en funció de les anotacions a les targetes, donarà un
guanyador.
c) Les anotacions de la targeta seran obligatòriament: Forat guanyat 1,
Forat perdut 0 i Forat empatat 0,5.
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d) En els individuals cada jugador portarà una targeta, a on apuntarà els
seus resultats, en el cas de les parelles, cada parella portarà una
targeta, a on apuntarà els seus resultats.
e) En el cas de que no es pogués donar un guanyador, es donarà el partit
per empatat
5- HANDICAP DE JOC
A la fase Final de la Ryder, tots els jugadors jugaran amb handicap cero
6- INSCRIPSIONS I RESERVES
Les inscripcions dels jugadors s’hauran de fer abans del proper 10 de Juny
2015
7- COSTOS PER EL JUGADOR
El cost per cada jugador a cada partits serà de 11€
8- COSTOS PER EL CAMP
El camp retornarà al Comitè Organitzador 1 € per cada jugador
Aquest 1€ es destinarà a fer un petit obsequi als jugadors.
9- REGLAS I DESEMPATS
Aquest reglament està sotmès a las regles generals del Pitch & Putt de la
Federació Catalana de Pitch & Putt i a les regles locals de cada camp.
En el cas de que el partit acabes empatat a 12 punts, el resultat del match será
d’empat. El trufeu el tindrà en el seu poder el equip que NO hagi organitzat la
final (Com exemple, ja que la primera Ryder es juga a Pitch & Putt Lleida, si es
dones el empat, el trofeu se’l emportaria Semar), i aquest resultat no contarà
per l’obtenció final del trofeu
10- COMITÉ ORGANITZADOR
El Cometé organitzador estarà format per:
a) Un coordinador designat per el SEMAR
b) Un coordinador designat per Sèniors Ponent
11- COMITÉ DE COMPETICIO
Estarà integrat per el Comitè de Competició de cada Camp i per un
representant del Comitè Organitzador i serà el responsable de resoldre les
possibles reclamacions.
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El control de la prova es responsabilitat d’aquest Comitè
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12- DESQUALIFICACIONS
La desqualificació per circumstancies del joc, la no presentació d’un jugador a
qualsevol de les proves o no arribar a temps de jugar, equivaldrà a la pèrdua
del partit.
13- RECLAMACIONS
Els jugadors podran presentar reclamacions una vegada finalitzada la prova, al
Comitè de Competició, que tindrà que d’actuar en conseqüència i prendrà una
decisió.
Si no fos possible una resolució passarà la reclamació a la Comissió Esportiva
La Comissió Esportiva està presidida per el Sr. Josep Oliva per part de SEMAR
i en Josep Balagué per Seniors Ponent, en cas que intervingui,dictarà una
resolució abans de l’entrega del trofeu.
14- SUSPENCIO PER INCLEMENCIA
El Comitè de Competició i amb aquest cas el seu responsable, serà qui
dictamini si una prova es te que suspendre, parcialment per inclemències del
temps (hora de sortida mes tard) o definitivament, en cas que no prova no
pugui jugar-se en la seva totalitat en la data indicada, es determinarà nova data
per la seva celebració.
15- CAMPS PARTICIPANTS:
Les prèvies, es decidiran per els representats de SEMAR i PONENT
La fase Final, el primer any es farà per sorteig, i el resta de any es farà per
sorteig alternant SEMAR i PONENT
En el 2015 al camp Mas Gurumbau

16- CALENDARI DE LA COMPETICIO I HORARIS
els partits començaran a les 10:30 hores.
17- FINAL RYDER 2013
Tindrá lloc el 18-06-2015 al camp de Mas Gurumbau

18- TROFEUS
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A la jornada final, s’entregarà el Trofeu al equip guanyador de la Ryder de
forma provisional per 1 any, i de forma definitiva per el guanyador de la Ryder 3
anys consecutius o 5 de alternants.
En el cas de que el partit hagi finalitzat amb empat, s’aplicarà la norma definida
en el punt 9 d’aquest reglament
El lliurament de trofeus, es farà al dinar de cloenda en el camp a on es faci la
final
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Mètode de selecció de jugadors per part de SEMAR
1/ PARTICIPANS
Els capitans dels equips que participant a Inter-Camps, donaran una llista de
jugadores, aquesta llista s'ha de fer arrivar a olivaj@hotmail.com, abans del 1
de Juny
A la llista ha de constar Nom, Hcp i modalitat de joc que tenen preferencia per
jugar.
El nombre de jugadors seleccionats sera de 36
Es donara avis als capitans de quins han sigut els jugadors seleccionats
Es tallará a 36 jugadores, tenin en compte el handicap, el capita de la Ryder
podra convidar a jugar a 4 jugadors
2/ HANDICAP DE JOC
Els jugadors ó jugadores que no tinguin llicència de Pitch & Putt, es tindran que
treure la llicència corresponent abans de jugar qualsevol prova.
El jugadors, que disposin del Handicap de Golf i no del Pitch & Putt, podran
jugar amb la conversió al Handicap de Pitch & Putt (apartat 6.0 del reglament
de Handicap de la ACPP) sempre que abans de jugar, s’hagi emplenat la
sol•licitud de la ACPP i haver pagat la quota corresponent.
El Handicap de jocs, per a tots el participants serà de 0.
3/- CALENDARI DE LA COMPETICIO I HORARIS
18 de Juny Oller del Mas
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