
 

                 

               
             

11è Open Internacional de Pitch&Putt 
d’Andorra 

24 – 25 de setembre de 2022 – Camp de Xixerella 
La data definitiva d’inscripció és el dia 7 d’agost de 2022. 

JUGADORS/PARTICIPANTS 

Amb l'objectiu d'organitzar millor l’Open Internacional que se celebrarà els 
dies 24 a 25 de setembre de 2022, al Camp de Pitch & Putt de Xixerella, el 
Comitè Organitzador ha establert una data de preinscripció preliminar fins 
el dia 24 de juliol de 2022. El període de preinscripció servirà per determinar 
el nombre aproximat de participants que poden assistir al torneig, 
especialment aquells d'altres associacions FIPPA. Això permetrà al comitè 
organitzador estimar la dimensió potencial de l'esdeveniment. La data de 
tancament definitiu de les inscripcions és el dia 7 d’agost de 2022. 
Aquells jugadors preinscrits -s’han de preinscriure a través de les seves 
federacions o associacions- tindran preferència i se’ls assignarà la 
participació garantida assumint que compleixen amb les normes prèvies 
establertes. En el cas que una associació membre de FIPPA superi el límit 
suggerit dels llocs disponibles, es farà tot el possible per donar cabuda als 
jugadors en el probable cas de vacants d'altres organitzacions membres 
de FIPPA. 
Les places inicials per la inscripció de jugadors són: 

• 10 jugadors per cada organització membre de la FIPPA  
• 40 jugadors afiliats a l’AAPP amb quota pagada 
• 5 places reservades al Comitè Organitzador 
• 2 places reservades al Comitè de Competició 

Jugadors d’Andorra:  

Segons disponibilitat. Obtenen plaça preferent per l’ordre de l’últim rànquing finalitzat, i dins aquest ordre, 
jugadors amb la quota de la llicència andorrana pagada. No es tindrà en compte la data d’inscripció. Han 
de fer la inscripció a través del correu de l’AAPP. 
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FORMAT DEL TORNEIG I PROGRAMA  
PROVISIONAL  
Format del torneig:   Strokeplay scratch, 54 forats, 3 rondes  

Reglamentació:   Regles segons reglamentació FIPPA vigent 
*Divendres 23  Rondes de pràctiques fins les 18h. A les 18h es 

tancarà el camp i els jugadors hauran d’abandonar-lo 
immediatament. 

Divendres 23  20:00h Cerimònia benvinguda 

Dissabte 24    2 rondes, 36 forats (sortida simultànea) 
Diumenge 25   Ronda final de 18 forats 
Diumenge 25   Cerimònia de cloenda i aperitiu 

Suggerim que els jugadors de l'estranger que vinguin en avió, reserveu els vols de 
tornada pel dilluns 26, ja que les condicions meteorològiques ens poden obligar a jugar 
l'última ronda durant la tarda. 

En cas de comptar amb menys participants, o en funció de la climatologia o per a un 
millor desenvolupament del joc, el Comitè de Competició es reserva el dret de modificar 
les regles. 

PREMIS 

Absolut 
Campió 
Subcampió 
3r  Classificat 
4rt  Classificat 
5è  Classificat 

Ladies 
Campiona  
Subcampiona 
3a Classificada 

Sènior 
Campió 
Subcampió 
3r  Classificat 
4rt  Classificat 

Juvenils 
Campió Trofeu 
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Informem als jugadors que d'acord amb la normativa FIPPA pel que fa als premis en 
metàl·lic dels tornejos internacionals Open, els premis de l’11è Open d’Andorra 
s'atorgaran als jugadors millor classificats de les categories, de la següent manera: 

IMPORT PREMIS 

Absolut 

Campió:  500€ + Trofeu 

Subcampió:  400€ + Trofeu 

3ra posició:  300€ + Medalla 

4a posició:  200€ + Medalla 

5a posició:  100€ + Medalla 

*Ladies 

Campiona:  200€ + Trofeu 

Subcampiona:  150€ + Trofeu 

3a posició:  100€ + Medalla 

*Sènior 

Campió:  250 € + Trofeu 

Subcampió:  200 € + Trofeu 

3ra posició:  150€ + Medalla 

4a posició:  100€ + Medalla 

*Juvenils 

Campió:  Trofeu 

De l’import dels premis, es deduirà la retenció d’impostos aplicables en virtut de la 
legislació vigent. 

Un jugador només pot optar a un premi. 

Per a l'atorgament dels premis en metàl·lic es requereix un mínim de 50 jugadors en la 
categoria general i un mínim de 6 participants en les categories femenines i sènior. 
Campió júnior amb un mínim de 3 participants a la categoria 

Els jugadors menors de 18 anys només poden rebre un val regal. 
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RESOLUCIÓ D’EMPATS 

En cas d'empat en alguna de les classificacions, el premi per a cada jugador serà el 
resultat de repartir els respectius premis acumulats entre aquells jugadors amb el 
mateix resultat. 

INSCRIPCIONS 

Es imprescindible que els jugadors que vulguin inscriure’s ho facin a través de les seves 
respectives associacions o federacions nacionals fins al 7 d’agost. Les inscripcions dels 
jugadors no seran efectives fins que ens ho comuniqui la seva associació/federació. 

• L’import de la inscripció és de 80 €. 

• L’import pels associats amb llicència andorrana, és de 75€ 

A la inscripció s’ha d’indicar: 

• Nom i cognoms 

• Talla de polo 

• Juvenil o Sènior 

• Si va amb acompanyants, quants, i si dinaran el dissabte i si es quedaran a la 
cerimònia del diumenge (El dinar dels acompanyants serà al preu del menú dels 
jugadors) 

L’import inclou les rondes de pràctiques de divendres, polo, 3 voltes de competició, 
dinar de dissabte, cerimònia de cloenda de diumenge amb aperitiu, i contribució a la 
FIPPA. 

Hi haurà un preu especial de 10,00 €/dia en els greenfees d’entrenament de dilluns a 
dijous (18 forats) 

COMITÈ ORGANITZADOR 

El Comitè organitzador estarà format per membres de la Junta de l’AAPP designats 
expressament i tindrà el suport d’un representant del camp. La suspensió de la prova 
prèviament a la celebració de la mateixa, es responsabilitat d’aquest comitè i es tindrà 
en compte el protocol de decisió per la suspensió de proves oficials amb motiu 
d’inclemències meteorològiques del Reglament General de l’AAPP, en el seu cas, i en 
defecte, el de la FCPP. 

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Sempre ha de ser imparell, amb un mínim de 3 membres. Estarà format per membres 
de l’AAPP, per un membre del propi camp on es juga la prova i per l’àrbitre del torneig. 
El Comitè Organitzador pot decidir incrementar el nombre de components, fins un 
màxim de 5, incloent jugadors. Presidirà el comitè un membre de l’AAPP. La suspensió 
de la prova durant la seva celebració és responsabilitat d’aquest comitè. 
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INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ 

Només a través d'associacions o federacions nacionals: 

AAPP 

Telèfon: 00376 696 996 

E-mail: andorrapp@gmail.com 

Xavier Feliubadaló 

 

ALLOTJAMENT 

Consultar preu especial per jugadors durant l’Open. 

Xixerella Park 

e-mail info@xixerellapark.com 

Telèfon +376 738 613. 

Web: www.xixerellapark.com/ 

 

Aparthotel Santa Bàrbara  

www.hotelstabarbara.com  

Plaça Major nº1, AD300, Ordino 

informacio@hotelstabarbara.com 

Telf. +376 738 100 

Fax: +376 837 092 

 

Fer la reserves directament fent referència al torneig 

 

(Davant dubtes en la interpretació d’aquest document, prevaldrà la versió en anglès publicada per la 
FIPPA) 
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