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WORLD PITCH & PUTT TOUR 

CIRCUIT 2023 
 
El WPPT esta organitzat per l’ empresa World Pitch & Putt Tour S.L. 
El WPPT compta amb la col·laboració de la FIPPA , segons acord entre ambdues parts i amb el beneplàcit del membre 
de la FIPPA on es celebra la competició. 
 

DRET A JUGAR  
Tindran dret a poder jugar la prova del WPPT, tots els jugadors amb llicència vigent d’alguna Associació                o Federació 
membre de la FIPPA.  
A cada membre de la FIPPA se li assignarà un número de places, segons criteri de la FIPPA. 
El nombre de places per a l’ inscripció a la competició serà de 216 jugadors, i estarà desglossada de la  següent 
manera : 

- 202 places pels membres FIPPA. 

- 14 places reservades pel WPPT amb el consentiment de l’ associació local del jugador. 
 
El nombre de places orientatives, per a cada membre de la FIPPA serà de : 

PPI – Irlanda 39 

FCCP – Catalunya 39 

BPPA – Regne Unit   12 

NPPF – Noruega 12 

SPPF – Suiza 12 

PPBN – Holanda  20 

ASGPP – Galicia 15 

AAPP – Andorra 15 

CPPF – France 16 

EPPE – País Basc 8 

PPAS – Eslovènia 4 

APPA – Austràlia 4 

FECHIP – Xilè 4 

JPPA – Japó    2 

 202 
 
Es recomana als membres de la FIPPA que defineixen les seves places en base als Rànquings de la seva associació o 
classificacions de les competicions oficials prèvies. També es recomana fer un esforç per què s’incorporin jugadores al 
llistat de les places de cada associació, doncs també hi ha premi a la millor classificada femenina. 
Les inscripcions s’obriran el dia 20/02/23 i es tancaran el dia 10/03/23. Els membres de la FIPPA hauran de passar el 
llistat de jugadors seleccionats al WPPT abans del 13/03/23. 
El dia 16 de març sortirà el llistat de jugadors inscrits per la prova. 
En cas que un membre de la FIPPA deixí places lliures, serà el WPPT conjuntament amb la FIPPA qui s’ encarregarà de 
repartir-les segons criteris propis, i obrirà una segona ronda d’ inscripcions el dia 17/03/23, la qual finalitzarà el 
28/03/23. 
La llista definitiva de jugadors es farà oficial el dia 30/03/23. 
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INSCRIPCIÓ A LA COMPETICIÓ  
Les inscripcions dels jugadors designats per cada federació o associació membre de la FIPPA es realitzarà al Mail  
atorner@wppt.es i el pagament mitjançant transferència a la c/c del WPPT en temps i forma que s’ indiqui. Per a 
poder finalitzar l’ inscripció, es necessitarà                omplir un formulari i l’ acceptació explícita del reglament i normes tant 
de la FIPPA, com del WPPT. 
El preu de les inscripcions serà de 100€ i els jugadors rebran a part del dret a jugar 3 voltes : 

- 1 Obsequi oficial del circuit WPPT. 

- Acreditació per la zona VIP PLAYER, on esmorzar i dinar dijous, divendres o dissabte (segons dia de joc) 

- Acreditació per la zona VIP PLAYER, pel còctel de diumenge durant l’ entrega de premis al P&P Lleida 

 

FORMAT DE JOC 
Els jugadors disputaran 36 forats segons modalitat individual stroke play i en acabar els tres dies, es farà          un tall on 
els millor 198 resultats es classificaran per a jugar el diumenge al P&P Lleida.  
Es determinarà el desempat pels millor últims 18 forats, si encara així persistís l’ empat, es determinarà el desempat 
per la formula dels 9, 12, 15, 17 i 18 millors últims forats, si encara així persistís l’ empat, es determinarà el desempat 
per l’últim millor forat, dos últims millors forats, i així fins els 36 últims forats. 
En cas de targetes idèntiques, es classificaran per jugar diumenge, tots aquells jugadors pels que no es pugui 
determinar un desempat. 
El últims forats a que es refereix aquest paràgraf són els últims forats del recorregut, independentment del tee de 
sortida dels jugadors. 
El diumenge els millor 198 resultats jugaran 18 forats segons modalitat individual stroke play. 
 
REGLES DE JOC 
Es jugarà sota regles FIPPA en vigor, actualment les aprovades el passat dia 1 d’ abril del 2020 
 
HORARI DE SORTIDA 
L’horari de sortida el confeccionarà el WPPT intentant mantenir les preferències del jugadors. 
La competició es jugarà en 4 dies : dijous, divendres, dissabte i diumenge. 
Cada jugador jugarà els seus 36 primers forats repartits en 2 voltes, la primera es jugarà dijous, divendres o 
dissabte, segons dia de joc, a no ser que per causes excepcionals el Comitè de Competició                 decideixi modificar-
ho.  
La primera sortida de dijous, divendres i dissabte serà a les 10.00h i la segona sortida serà a les 15.00h.  
El diumenge els jugadors jugaran 18 forats segons modalitat individual stroke play. 
Entre la primera i segona sortida, els jugadors disposaran d’un mínim de dues hores per a poder dinar i descansar.  
 
La primera sortida de diumenge serà a les 9.00h, la segona sortida serà a les 12.00 i la tercera serà a les 15.00h. 
Els 2 grups amb els jugadors millor classificats, sortiran amb un marge de 6 minuts,                      del tee del 1. 
 
AGENDA PROVISIONAL 
Els jugadors amb plaça pel WPPT podran entrenar amb preu especial des del dia 30 de Març i fins el dia anterior a 
la seva celebració de la prova, amb les següents condicions:  
Green fee de dilluns a divendres 10€ / Green fee il·limitat a 15€  
Green fee caps de setmana i festius 15€ / Green fee il·limitat a 20€  
 Green fee tots els dies, e il·limitat a 80€ 
 
El dijous, divendres i dissabte els 216 participants jugaran 36 forats Stroke play, repartits en 2 voltes.  
Primera sortida : 10.00h 
Segona sortida : 15.00h 
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Diumenge jugaran els 198 millors classificats, 18 forats Stroke play.  
Sortida jugadors classificats entre la posició 127 a la 198 : 9.00h 
Sortida jugadors classificats entre la posició 55 a la 126 : 12.00h 
Sortida jugadors classificats entre la posició 1 a la 54 : 15.00h 
 
El WPPT posarà el dijous, divendres i dissabte, l’ esmorzar entre les 8.30h i les 10.00h. 
El WPPT posarà dijous, divendres i dissabte a disposició dels jugadors un bufet per dinar, que estarà obert de 13.15h 
a 14.45h.   
Diumenge a les 18.00h es realitzarà l’ entrega de premis i seguidament un còctel pels jugadors. 
Els jugadors disposaran d’ aigua i fruita durant tota la competició. 
 
PREMIS ECONÓMICS 
El premis que donarà el WPPT abans d’ impostos i retencions seran els següents: 
 

Campió 3.600€  
2ª posició    1.000€ 
3ª posició       900€ 
4ª posició       800€ 
5ª posició       700€ 
6ª posició       600€ 
7ª posició       500€ 
8ª posició       400€ 
9ª posició       300€ 
10ª posició     200€ 
 
Trofeu Femení a la millor jugadora classificada: 500€  
Trofeu Sènior al millor jugador/a classificat de 55 anys o més: 500€  
 
En cas que la guanyadora del trofeu femení o que el guanyador del trofeu sènior quedi premiat també en la classificació 
absoluta, se li donarà el premi en metàl·lic mes alt, però se li mantindrà el trofeu com a campió. 
L’ import del premi en metàl·lic més baix es donarà al/a la següent classificat/da en la categoria corresponent.  
 
DESEMPATS 
En cas d’ empat par al lloc de campió de qualsevol categoria, els jugadors empatats jugaran forat per forat a “mort 
sobtada” fins a desempatar, començant pel forat determinat pel Comitè de Competició, i seguint per l’ ordre de forats 
designats.   
En cas d’ empat per a qualsevol altre lloc amb premi, es realitzarà la suma dels diners dels premis de les posicions i es 
dividirà a parts iguals entre els jugadors empatats en la mateixa posició.  
 
COMITÈ ORGANITZADOR 
El Comitè organitzador estarà format per membres del WPPT. 
La suspensió de la prova prèviament a la celebració de la mateixa, es responsabilitat d’aquest comitè. 
 

COMITÈ DE COMPETICIÓ 
Estarà format per membres del WPPT. 
El Comitè de Competició podrà per causes meteorològiques o de força major, redefinir la competició. 
La suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat d’aquest comitè. 
El mínim de forats a jugar per entregar premis serà de 36 forats. 


