REGLAMENT RÀNQUING PARELLES
Objectiu.
El rànquing del Club bonÀrea Pitch & Putt té per objectiu establir una classificació de les millors parelles del Club.
Participants.
En els tornejos del rànquing bonÀrea pot participar-hi tothom (sigui o no sigui soci/a del Club), però per puntuar pel rànquing és
necessari ser soci/a del Club i tenir llicència de la Federació Catalana de Pitch&Putt.
Dates de les proves del rànquing.
Al tauló d’anuncis de la casa club del pitch&putt hi consten les dates dels 8 tornejos.
Modalitat de joc i puntuació.
Les proves seran per parelles i en la modalitat de medal play. La classificació del rànquing, però, serà individual, donant a cada
jugador/ra el resultat de la parella.
Per la confecció del rànquing puntuaran les 6 millors targetes de cada jugador/a.
Un cop acabades les proves del rànquing, per optar als trofeus finals, és necessari haver jugat un mínim de 6 proves.
Puntuació del rànquing de parelles
S’estableixen dues categories puntuables:
- Scratch
- Handicap
Empats.
En el supòsit d’empat en qualsevol posició premiada en el rànquing es desempatarà de la següent manera: en primer lloc segons el
nombre de proves de rànquing guanyades en scratch. Si encara es manté l’empat es tindrà en compte el resultat scratch de la última
prova del rànquing , hi hagin coincidit o no els jugadors/es, si tot i això encara es manté l’empat es tindrà en compte el resultat de la
penúltima prova, i així successivament. Si tot i així es manté l’empat ambdós jugadors/es seran declarats guanyadors.
Comitè de Competició.
Qualsevol reclamació caldrà dirigir-la al comitè de competició del club.
Trofeus
Els trofeus no són acumulables, i es lliuraran en una data per determinar.
1er, 2on i 3er classificat/da scratch (tenen preferència sobre qualsevol 1r , 2n o 3r en handicap)
1er, 2on i 3er classificat/da handicap
Preferències dels premis dels tornejos de rànquing
Les preferències de premis en tots el tornejos del club seran les següents: en cas tenir premi a varies categories en el mateix lloc de
la classificació, tindrà preferència en primer lloc l’scratch, seguit de hcp inferior, mig o superior, hcp mixt parelles, hcp sènior, hcp
femení, hcp juvenil.
En el cas de tenir premi en un torneig del club a varies categories en diferent lloc de la classificació, tindrà preferència un primer
premi sobre un segon.

