TORNEIG INTERNACIONAL 5 NACIONS
ANDORRA 2020
PITCH&PUTT XIXERELLA – 28 AL 30 D’AGOST
Durant els dies 28, 29 i 30 d'Agost, es disputarà a Andorra, al Camp de Pitch &
Putt de Xixerella, aquest Torneig Internacional amb la participació de les
Seleccions de Catalunya, Euskadi, França, Galícia i Andorra.

FORMAT GENERAL:
Cada Selecció estarà composada per 8 jugadors que disputaran proves tant en
modalitat parelles com individual.
Cada Selecció designarà un capità, que pot ser un dels jugadors o un novè
integrant de la Selecció. El capità podrà substituir qualsevol jugador que, per
motiu d'indisposició o causa de força major, no pugui jugar en qualsevol moment
del torneig. El Comitè de Competició intervindrà en la decisió que s'hagi de
prendre.
Els jugadors podran entrenar al llarg de tot el dia 28 fins a les 19h. A partir
d'aquesta hora, el Camp es tancarà i es duran a terme els treballs de preparació
per al dia següent.
El mateix dia 28, a les 20h, tindrà lloc la presentació dels equips en el propi camp
i sorteig per als enfrontaments de dissabte dia 29.
Durant la disputa de l'torneig, el camp disposarà de totes les mesures ajustades
al protocol COVID vigent a la data del torneig. Els jugadors hauran en tot moment
d’ajustar-se a elles, prenent totes les precaucions durant i després de jugar els
partits.
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FORMAT DE JOC:
DIVENDRES DIA 28:
10:00 h. JORNADA D’ENTRENAMENT FINS LES 19H. (A aquesta hora es
tancarà el camp y els jugadors hauran d’abandonar-lo)
20:00 h. PRESENTACIÓ D’EQUIPS

DISSABTE DIA 29:
10:00 h. 1a RONDA GREENSOME MATCH PLAY
Cada capità definirà 4 parelles que jugaran contra les altres 4 Seleccions.
En aquesta modalitat, atenent la situació COVID, el jugador que hagi de colpejar
o patejar la bola del seu company, tindrà l'opció de marcar-la, demanar al
company que retiri la bola, col·locar la seva i seguir el joc)
12:00 h. 2a RONDA INDIVIDUAL MATCH PLAY
Cada capità definirà 8 individuals que jugaran en grups de 2 individuals contra
les altres 4 seleccions.

15:00 h. DINAR EN EL RESTAURANT DEL CAMP LA TORRADA
17:00 h. 3a RONDA FOURBALL MATCH PLAY
Cada capità definirà 4 parelles que jugaran contra les altres 4 Seleccions.

PUNTUACIÓ:
El màxim de punts a assolir el dissabte és de 16, i les seleccions es classificaran
per puntuació, i en base a aquesta, es conformaran els enfrontaments de
diumenge dia 30.
La puntuació de dissabte serveix per definir les places per les quals cada selecció
jugarà diumenge, iniciant-se diumenge la puntuació novament de zero amb un
màxim de 12 punts en joc.
En cas d'empat entre seleccions per a la 1a posició, per decidir el desempat, es
tindrà en compte en primer lloc, la suma dels resultats individuals. Si persisteix,
es prendrà la suma dels resultats de l'Greensome. Si segueix l'empat, els
resultats del Fourball. Si l'empat persisteix, llavors es jugarà a mort sobtada forat
a forat començant per l'1, entre les seleccions empatades amb un jugador
individual que definirà el capità de cada equip empatat. En cas d'empat per a una
altra posició, es desempatarà a favor dels punts obtinguts en l'enfrontament
directe entre les seleccions empatades. Si persisteix l'empat, es desempatarà
tenint en compte la millor puntuació de dissabte.
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DIUMENGE DIA 30:
10:00 H. PRIMERA RONDA FOURBALL MATCH PLAY
La 1a i 2a Selecció classificada el dia anterior, jugaran entre si per parelles
definides pel capità de cada equip. (4 parelles per equip).
La 3a, 4a i 5a Selecció classificada el dia anterior, jugaran entre si havent de
definir cada capità a 2 parelles del seu equip per jugar contra les altres 2
Seleccions.
12:30 H. SEGONA RONDA INDIVIDUAL MATCH PLAY
La 1a i 2a Selecció classificada el dia anterior jugaran entre si en format individual
(8 jugadors per cada equip).
La 3a, 4a i 5a Selecció classificada el dia anterior, jugaran entre si, i ha de definir
cada capità 4 jugadors individuals del seu equip, que no hauran jugat en parelles
el Fourball, per jugar contra les altres 2 Seleccions.
Després de la finalització de la segona ronda, es servirà un aperitiu i
posteriorment es realitzarà l'entrega de trofeus i clausura del Torneig.

TROFEUS
Es lliurarà el trofeu perpetu a la selecció guanyadora.
S'entregaran medalles commemoratives per a tots els jugadors participants i
també als capitans, en cas que no siguin jugadors.

REGLES
Es jugarà d’acord amb les regles FIPPA

COMITÈ DE COMPETICIÓ
Abans de l'inici del torneig, es farà pública la designació dels membres del
Comitè de Competició.

INSCRIPCIONS
Els drets d'inscripció del Torneig estan fixats en 350 euros per equip, que
inclouen:

-

Jornada d’entrenament i còctel de benvinguda del divendres 28
Drets de joc del dissabte 29 i diumenge 30
Dinar del dissabte i aperitiu del diumenge
Polo commemoratiu.
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Cadascuna de les Associacions participants ha de remetre llistat de
l'equip, fent constar qui serà el capità i indicant a més la talla de
polo.(Per poder disposar de temps de confecció dels polos,
demanem que s’enviïn les llistes abans de finals de juliol)
La llista s’ha d’enviar a la AAPP (Associació Andorrana de Pitch &
Putt: andorrapp@gmail.com
Per allotjament, es recomana:
Xixerella Park + 376 738613
Correu electrònic: info@xixerellapark.com
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