EQUIP RYDER CUP
P&P LLEIDA
REGLAMENT D’ACCÉS 2011
A. Per poder optar a classificar-se per al equip de Lleida a la Ryder contra Bellpuig, s’ha de
ser abonat habitual, o amb conveni, al Pitch & Putt Lleida i tenir en vigor de Llicencia de
la FCPP.
B. Accediran a l’equip Ryder de Lleida els 12 primers classificats a la classificació general.
C. La classificació General estarà formada per la suma de les classificacions a les 8 proves,
4 a Lleida i 4 a Bellpuig, determinades pel Capità, abans del 31 de juliol.
D. A cada prova es puntuarà de la següent forma:
1) Només valdran els resultats scratch de les proves
2) Tot i basar-se a la classificació general scratch de cada prova, l’ordre de
classificació es el resultant de eliminar de la classificació general scratch de la
prova, als jugadors que no son abonats al Pitch & Putt Lleida.
3) El jugador classificat en 1ª posició obtindrà 15 punts, el 2on 14 punts i així
successivament fins a arribar al 15è classificat que obtindrà 1 punt.
4) En cas d’empat en una posició (per cops scratch) els empatats obtindran el mateix
numero de punts, i el següent classificat, desprès dels empatats, els que
correspongui a efectes d’ordre de la classificació. (p.ex.: 3 jugadors empatat a
primera posició obtenen 15 punts tots 3 i el següent classificat es el 4t i obté 12
punts. )
E. En cas d’empats a la classificació general final, els empatats als primers llocs accediran
directes a l’equip Ryder i els empatats al últim lloc classificatori, hauran de jugar un
partit matx-play eliminatori, si son 2 empatats i una mini lligueta eliminatòria si son mes
de 2 empatats.
F. El Càpita de la Ryder per Lleida serà triat pel Comitè de Competició.
Per l’any 2011, el capità es En Jordi Carabasa, tindrà la potestat de convidar dos jugadors
per tal de completar el equip Ryder (Wild Cards)
G. En cas de renuncia de qualsevol jugador a jugar al equip Ryder, la seva plaça l’ocuparà
automàticament el següent jugador classificat.
H. Qualsevol discrepància la decidirà en primera instància el Càpita del Equip Ryder i si no
se esta conforme la decidirà el Comitè de Competició del Club.

I. El calendari puntuable es el següent:
Primera prova
Segona prova
Tercera prova
Quarta prova
Cinquena prova
Sisena prova
Setena prova
Vuitena prova

5 i 6 de febrer
19 i 20 de febrer
6 de març
16 i 17 d’abril
16 i 17 d’abril
14 i 15 de maig
18 i 19 de juny
23 i 24 de juliol

Lleida
Lleida
Bellpuig
Lleida
Bellpuig
Bellpuig
Bellpuig
Lleida

J. En cas de suspensió de qualsevol prova, aquesta podrà ser substituïda per altra que
decidirà el càpita i anunciarà a la Web del club
K. Si no dones temps de substituir una prova la classificatòria podria estar formada per 7
proves, però mai per menys de 7 proves.
L. En el cas de no complir-se el punt anterior, el Capità, conjuntament, amb el Comitè de
Competició, determinaria el criteri de sel·lecció.
M. La Ryder 2011 es celebrarà la última setmana de setembre, jugant-se primer les proves de
parelles a Bellpuig el dia 24 de setembre i les individuals a Lleida el 25 de setembre.
També es faran una sèrie d’actes protocol·laris e institucionals als que els jugadors han de
assistir.

