
 

 
 

 

EL DUC DE GUALTA 
 
 
-Busquem el millor jugador de Gualta, i per aconseguir saber qui és hem organitzat una 
competició que durarà 5 mesos (des de novembre fins a març). 
 
-Modalitat: Matx Play Scratx 
 
-Circuit: Sénior (primera volta mides catalanes i segona volta distàncies EPPA excepte els 
forats 12 i 17). Altrament anomenat Circuit Gualtaseny.  
 
-Data límit d’inscripció: 31 d’octubre. 
 
-Número de jugadors: No hi ha límit (mínim 64).    
 
-Entre l’1 i el 10 de novembre es farà el sorteig dels grups de la primera fase, amb diferents 
categories depenent del hándicap de cadascú. Els grups serán igualats i tindran un jugador 
de cada categoría. 
 
-Preu d’inscripció: 15 euros (qui no els hagi pagat abans del sorteig de la Fase 1 quedarà 
fora). Els socis no hauran de pagar el green fee per jugar, però els que no siguin socis hauran 
de pagar els 15 euros + el preu de cada green fee de les partides que juguin.  
 
-Qui hi podrá participar? Tothom. 
 
-Trofeus: el vencedor absolut s’emportarà el trofeu més important. El segon, tercer i quart 
classificats també serán guardonats, així com la millor dona (+ la finalista), el millor sénior (+ 
el finalista) i el millor juvenil (+ el finalista). També es guardonarà el millor classificat de 2ª 
categoría, 3ª categoría i 4ª-5ª categoría (sempre amb el criteri dels empats si és el cas). No 
serán trofeus acumulatius. L’ordre será: absolut, sénior, femení, juvenil i els de cada 
categoría.   
 



-Les finals: A finals de març, en una data per concretar, es jugaran el mateix dia les dues 
semifinals i la final absoluta, la lluita pel 3er/4rt lloc, la final senior, la final femenina i la final 
junior. I un cop acabat hi haurà l’entrega de premis, sorteig de regals (només pels presents) i 
pica-pica. 
 
 
FASE 1: 
 
-Dates: entre novembre i gener. 
 
-La totalitat dels inscrits es dividirán en 16 grups (2 juvenils o 2 dones no compartiràn grup). 
 
-El sorteig de grups es farà per nivells, per fer-los el més igualats possible, de millor a pitjor 
HCP: caps de sèrie (de l’1 al 16), 2a categoria (del 17 al 32), 3a categoria (del 33 al 48), 4a 
categoria (del 49 al 64), 5a categoria... En cas d’empat es prioritzarà el número de llicència 
més baix. Cada grup tindrà un jugador de cada nivell. 
 
-S’hauran d’haver jugat totes les partides abans del 15 de gener (inclòs). 
 
-Cada jugador disputarà un matx play contra cadascun dels altres jugadors del mateix grup. 
Hauran de quedar ells mateixos (dia i hora), i si no arriben a un acord serà el director del 
torneig que decideixi el guanyador segons la disponibilitat que ha posat cadascun, però 
l’objectiu és sempre trobar una solució.  
 
-Els 16 grups tindran aquests noms (els campions de Catalunya Matx Play que hi ha hagut + 
les dues dones amb millor resultat): 

• Grup “Joel Girbau” 
• “Josep Iglesias” 
• “Barry Coomber” 
• “Àlex Albinyana” 
• “Carles Vilardell” 
• “Marçal Moré” 
• “Jaume Vidal” 
• “Marc Lloret” 
• “Enric Sanz” 
• “Eric Puig” 
• “David Riera” 
• “Albert Gironès” 
• “Fernando Cano” 
• “Jordi Salvà” 
• “Marta Farrés” 
• “Pilar Montero” 

 
-Passaran al quadre final els millors 64 jugadors (4 de cada grup). Quedaran fora els cuers 
dels grups de 5 jugadors. Si hi ha alguna baixa entre els millors 64 llavors entraran els millors 
dels 5ens. 



 
-Per cada victoria a la Fase 1 se sumaran 2 punts, mentre que per l’empat es repartirà 1 
punt per cada un. La derrota, zero. Per establir el top-64 i formar el quadre final només se 
sumaran els punts en els enfrontaments entre els quatre jugadors que passin de cada grup 
(en el cas que n’hi hagi més de 4 en un grup).  
 
-Per establir el ranking final dels 64 millors que jugaran el quadre final es tindrà en compte 
la puntuació que cadascú ha acumulat en la Fase 1. En cas d’empat es mirarà el resultat de 
cada partida, sumant la puntuació de les tres partides amb aquest criteri.  

• Empat, 1up i 2up: 0 punts 
• 2&1 i 3&1: 1 punt 
• 3&2 i 4&2: 2 punts 
• 4&3 i 5&3: 3 punts 
• 5&4 i 6&4: 4 punts 
• 6&5 i 7&5: 5 punts 
• 7&6 i 8&6: 6 punts 
• 8&7 i 9&7: 7 punts 
• 9&8 i 10&8: 8 punts 
• Victòria per retirada o no presentació: 4 punts. 

Si es manté l’empat després el qui hagués guanyat menys partides per retirada passaria. Si 
es mantingués després guanyaria el que tingués menys punts encaixats (criteri desempat), 
el de pitjor HCP acabaría per damunt i si es manté el darrer criteri será el número de 
llicència: de més nova a més vella. 
 
-Si un jugador no pot jugar la segona fase per culpa d’una lesió (o per una altra causa) tot i 
haver-se classificat per ella, el substituïrà el millor dels que no van entrar al Top-64. Si hi ha 
empat en punts s’aplicarà el mètode del desempat i s’hi ficarà el que va encaixar menys 
punts (del criteri de desempat) en la primera fase. Si es manté l’empat l’ordre será segons 
HCP, de pitjor a millor. I si es manté el darrer criteri será el número de llicència: de més nova 
a més vella. 
 
 
 
FASE 2 (quadre final): 
 



 
 
 
 
-Aquesta fase será eliminatoria. Les parelles quedaran elles mateixes pel dia i l’hora de joc.  
 
-En cas que una partida acabi en empat s’haurà de començar altre cop pel forat 1 i anar 
jugant forats fins l’acabament. 
 
-La ronda de 32ens s’haurà d’haver jugat abans del 31 de gener (inclòs), la de 16ens abans 
del 15 de febrer (inclòs), la de vuitens abans del 28 de febrer (inclòs) i la de quarts de final 
abans del 15 de març (inclòs).  
 
 
LES FINALS: 
 
-El dia de les finals arrencarà amb les dues semifinals absolutes (9.00h i 9.10h), seguit per la 
final sénior (9.20h), la final femenina (9.30h) i la final júnior (9.40h). La lluita pel tercer lloc i 
la gran final serán a les 11.50h i a les 12.00h. 
 
- Els guardons no son acumulables, amb aquest ordre (absolut, sénior, femení i juvenil). Si 
un jugador senior/femeni/juvenil es classifica per a les semifinals absolutes no podrá jugar 
la final de la seva categoría.  
 
-Les finals senior, femenina i junior seran entre els dos jugadors(-es) que hagi arribat mes 
lluny. Quins criteris hi ha en cas d’empat? 



1. Número de victòries – empats – derrotes (els triomfs per retirada no valen) 
2. Punts de desempat 
3. Punts de desempat encaixats 
4. Pitjor HCP 
5. Llicència més nova.   

 
 
COMUNICACIÓ: 
 
-El director crearà un grup de Whatsapp amb tots els participants per tal de poder passar la 
normativa i diferents actualitzacions. Aquest grup quedarà limitat en comentaris que només 
ell tindrà accés a escriure-hi. 
 
-Després de cada partida s’haurà de fer una foto clara de la targeta i enviar-la per whatsapp 
al director. S’hi ha de veure de forma clara el resultat final i a quin forat s’ha acabat, a causa 
de la importància dels posibles empats.  
 
 
 
MARTÍ ARTIGAS 
Director de “El Duc de Gualta” 
618977969 
martigastowle@gmail.com   
  


