REGLAMENT GENERAL DE PROVES DE LA
FCGolf
Les següents Regles Locals Permanents i Condicions de Competició, juntament amb qualsevol altre afegit o
correcció, que en cada camp publiqui la FCGolf s'aplicaran en tots els campionats i tornejos que organitzi la
FCGolf.
El text complet de qualsevol Regla Local a baix referenciada es pot trobar a les Regles de Golf - Guia Oficial
en vigor des de l’1 de gener de 2019 o en els Aclariments que trimestralment es van publicant.

REGLES LOCALS PERMANENTS i
CONDICIONS DE COMPETICIÓ
Excepte quan d'una altra manera s'especifiqui, la penalització per infracció d'una Regla Local és la penalització
general (pèrdua del forat a Match Play (joc per forats) o dos cops en Stroke Play (joc per cops).
1.

FORA DE LÍMITS (Regla 2.1)
a. Una bola està fora de límits quan està més enllà de qualsevol mur que defineix un límit.
b. Una bola que creua una carretera definida como a fora de límits i va a parar més enllà de l’esmentada
carretera, està fora de límits, encara que pugui reposar en qualsevol altra part del camp.

2.

ÀREES DE PENALITZACIÓ (Regla 17)
a. Quan una àrea de penalització s'uneix a un límit del camp, el marge de l'àrea de penalització s'estén
fins al límit i coincideix amb el mateix.
b. Quan és conegut o virtualment cert, que la bola d'un jugador ha quedat en repòs en qualsevol àrea
de penalització, on la bola va creuar per última vegada el marge de l'àrea de penalització en un punt que
coincideix amb el límit del camp, l'opció d’alleujament en el marge oposat estarà disponible sota la Regla
Local Model 8B-2.1

Zones de dropatge per a àrees de penalització
En el cas que es marqui una zona de dropatge per a una àrea de penalització, aquesta serà una opció
addicional sota la penalització d'un cop, a excepció que s’estableixi la Regla Local Model 8E-1.3 on el
dropatge es l’única opció a més de cop i distància Regla 17.1d(1) La zona de dropatge és una àrea
d'alleujament segons la Regla 14.3, la qual cosa significa que una bola ha ser dropada dins de l'àrea
d'alleujament i quedar en repòs dins de la mateixa.
3. GREENS (Regla Local Model D-7)
La Regla Local D-7 limita quan el cop realitzat des de green ha de repetir-se d’acord amb l'Excepció 2 a la
Regla 11.1b
4. ALLEUJAMENT EN UNA LINIA CAP A ENRERE. JUGAR DES DE FORA DE L’AREA D’ALLEUJAMENT
La Regla Local Model E-12 està en vigor a l’hora de prendre alleujament en línia cap a enrere d’acord amb
qualsevol regla.
Nota: Opcions d’alleujament en línia cap a enrere en les Regles 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b i 19.3b.
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5.

CONDICIONS ANORMALS DEL CAMP (Regla16)
a. Terreny en reparació
(1) Qualsevol àrea marcada amb una línia blanca continua o discontinua o estaques blaves.
(2) Els desperfectes causats en qualsevol part del camp, excepte a les àrees de penalització, pels porcs
senglars. En vigor la Regla Local Model 8F-10
(3) Desaigües (rases de drenatge emplenades de pedres).
(4) Juntes de pans de gespa. En vigor la Regla Local Model 8F-7.
(5) No es permet l'alleujament per interferència per la col·locació del jugador en un forat, deixalles o
sendes fetes al camp per un animal de cau (habitualment conills), però sí per la posició (lie) de la bola
o l'àrea de swing a efectuar. Regla Local Model 8F-6
b. Obstruccions inamovibles
(1) Les àrees marcades amb línies blanques i l'obstrucció inamovible a la que estan unides es tracten
com una única condició anormal del camp.
(2) Les zones enjardinades i tot el que creixen en elles, que estan totalment envoltades per una
obstrucció inamovible es tracten com una única condició anormal del camp.
(3) Carreteres o camins recoberts d’estelles de fusta o similars. Les peces individuals d’estelles de fusta
són impediments solts.
c. Bola encastada
La Regla 16.3 es modifica en el següent sentit: No es permet l'alleujament sense penalització per a
una bola encastada en una paret de pans de gespa d'un búnquer.

6. OBJECTES INTEGRANTS
Els següents són objectes integrants dels quals no es permet l'alleujament sense penalització:
a. Filferros, cables, embolcalls o altres objectes quan estan estretament subjectats a arbres o altres
objectes permanents.
b. Murs i pals de contenció artificials quan estan situats dins de les àrees de penalització.
7. CABLES ELEVATS PERMANENTS
Si la bola colpeja una línia elèctrica o cable elevat, el cop es cancel·la i el jugador ha de jugar una bola des del
lloc més proper que sigui possible del punt des del qual havia jugat la bola original, d’acord amb la Regla 14.6
Excepció: Si com a conseqüència d'un cop, una bola colpeja una secció elevada d'unió de cables que s'eleva
des del terra, no es repetirà el cop.
8. DISPOSITIUS DE MESURA DE DISTÀNCIES (Regla 4.3a(1))
No es poden utilitzar en les competicions reservades a benjamins, alevins, infantils, cadets, boys, girls i/o
juniors. La penalitat per la infracció d'aquesta regla és de:
Match Play: pèrdua de forat, Stroke Play: dos cops, reincidència: desqualificació.
9. PALS I BOLA
Llista de Caps de Driver Conformes. Està en vigor la Regla Local Model 8G-1. La penalització per executar un
cop amb un pal que infringeixi aquesta Regla Local: Desqualificació.
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a. Especificacions de Estries i Marques. Està en vigor la Regla Local Model 8G-2. La penalització per
executar un cop amb un pal que infringeixi aquesta Regla Local: Desqualificació.
b. Llista de Boles Conformes. Està en vigor la Regla Local Model 8G-3. Penalització per infracció
d'aquesta Regla Local: Desqualificació.
c. Es vigent la Regla Local Model 8G-9 per a la substitució d’un pal que està trencat o danyat
considerablement
Nota: Una llista actualitzada de Pals i Boles Conformes està disponible en www.randa.org
10. RITME DE JOC (Regla 5-6b (3))
El comitè de la prova podrà establir un temps màxim per a completar una volta, un forat o un grup de forats.
Els temps seran determinats pel Director del Torneig o per l’Àrbitre principal.
A partir del moment en que un grup estigui per damunt del temps establert o fora de posició podrà ser
cronometrat per un àrbitre.
Fora de posició significa estar retardat en relació amb l’interval de sortida, respecte al grup que el precedeix.
El temps màxim per efectuar un cop, es de 40 segons, excepte que serà de 50 segons. si es el primer jugador
a la sortida d’un par 3, en un cop d’aproximació, un xip o un putt.
En el cas que un jugador superi aquests temps es considerarà que ha tingut “un mal temps”.
Els mals temps incorreguts individualment s’acumulen, encara que el grup torni a estar en temps i posició.
Quan un grup comenci a ser cronometrat per un àrbitre se li indicarà el marge de temps que te per recuperar.
Per exemple, tres forats.
Penalització per infracció d'aquesta condició (les penalitzacions individuals y les de grup son acumulables)
Stroke-Play

Match-Play

Stableford

Un mal temps o fora de
posició del grup

Advertència verbal

Advertència verbal

Advertència verbal

Dos mals temps o no
haver recuperat posició

1 cop de penalització

Pèrdua de forat

1 punt de penalització
sobre el total de punts

Tres mals temps o no
haver recuperat posició

2 cops de penalització

Pèrdua de forat

2 punts de penalització
sobre el total de punts

Quatre mals temps o no
haver recuperat posició

Desqualificació

Desqualificació

Desqualificació

Nota:


El primer avís oficial es considerarà advertència verbal a efectes de penalització tant si es per un mal
temps com per estar fora de posició.
1. NO s'avisarà als jugadors que se'ls pren el temps.
2. Un jugador podrà ser cronometrat en qualsevol moment durant la volta sense previ avis.

11. RITME DE JOC RÀPID (Regla 5.6b) Regla Local Model 5G
El Comitè pot establir un temps màxim per completar una volta i penalitzar els jugadors amb dos cops si no
lliuren la targeta de resultats a la zona habilitada a aquest efecte dins del temps màxim establert pel comitè
de la prova.
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12. CODI DE CONDUCTA
El comitè de competició de la FCGolf ha establert unes normes i sancions per penalitzar els jugadors per
conducta inapropiada, exercint d’autoritat final per aplicar-les.
Excepte que la consideració de la gravetat del fet aconselli una sanció mes elevada el gradient de penalització
serà de:
• 1 cop de penalització
• Penalització general ( 2 cops penalització SP o pèrdua de forat MP o 2 punts stableford al total
de la targeta)
• Desqualificació.
Motius de sanció:
• Entrar en una zona prohibida o jugar des d'una zona on el joc està prohibit.
• Omissió de cuidar el camp, passar el rasclet en el bunker, reparar danys (divots, impactes de
bola al greens etc.).
• Llenguatge inacceptable.
• Maltractament de pals o del camp.
• Ser irrespectuós amb altres jugadors, àrbitres o espectadors.
• No respectar el codi de vestimenta.
Aquest codi serà aplicable en la mateixa mesura al caddie del jugador. La sanció serà aplicable
immediatament.
Les infraccions que acreditarien una sanció directa de desqualificació estan definides a la Interpretació
1.2a/1.
13. TRACTAMENT DEL JUGADOR DESQUALIFICAT
La decisió que pugui romandre o no en el camp és del Comitè de la prova.
14. SUSPENSIÓ DEL JOC (Regla 5.7)
Les següents senyals es faran servir per suspendre i reprendre el joc:
- Suspensió immediata per perill imminent - un toc prolongat de sirena
- Suspensió per una situació no perillosa - tres tocs curts consecutius de sirena
- Represa del joc - dos tocs curts consecutius de sirena
Nota: Quan el joc es suspengui per perill imminent, totes les àrees de pràctica es tancaran immediatament.

15. TRANSPORT
No està autoritzat, excepte quan estigui específicament permès pel Comitè de la Prova. Durant una volta, un
jugador o caddie no pot ser transportat en qualsevol mitjà de transport motoritzat llevat que estigui
autoritzat o tingui una posterior autorització del Comitè de Regles. Un jugador que jugarà, o ha jugat, sota la
penalització de cop i distància està sempre autoritzat a anar amb qualsevol mitjà de transport motoritzat. El
jugador incorre en la penalització general a cada forat en què hi hagi hagut infracció. La infracció entre dos
forats s'aplica al forat següent.
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16. CONSELL EN COMPETICIONS PER EQUIPS (Regla 24)
Cada equip pot nomenar un conseller, a qui els jugadors de l'equip poden demanar i de qui poden rebre
consell durant la volta. L'equip ha d'identificar cada conseller al Comitè abans que qualsevol jugador de
l'equip comenci la seva volta.
17. INSCRIPCIÓ
Els jugadors han de complir amb les condicions d'inscripció establertes a les Condicions de la Competició
específiques pel Campionat o Torneig.
La zona de recollida de targetes pot incloure, a títol enunciatiu, construccions temporals, carpes i edificis
permanents. Qualsevol altre tipus de zona de recollida s'informarà al tauler d'anuncis. Es considerarà que
una targeta ha estat lliurada al Comitè quan el jugador hagi abandonat completament la zona de recollida de
targetes.
18. RESULTATS DE LA COMPETICIÓ - COMPETICIÓ TANCADA
Quan les fulles de resultats finals siguin col·locades al tauler oficial d'anuncis o al web de la FCGolf, el resultat
de la competició serà considerat oficialment anunciat i la competició tancada.
19. RECLAMACIONS
En totes les proves organitzades per la FCGolf s'estableix un període límit de 48 hores, després del tancament
de la competició, per efectuar qualsevol reclamació o denúncia.
En el cas d’actuacions o infraccions que per el seu caràcter comportin sancions disciplinàries no hi ha cap
límit temporal. En qualsevol cas s'haurà de fer per escrit o per e-mail davant del Comitè de la Prova. Aquest
termini no es tindrà en compte si els fets no podien ser coneguts en el termini previst.
*Els apartats 10 i 17 d’aquest Reglament General no seran d’aplicació en els punts en que entrin en
contradicció amb Reglaments ja publicats i que corresponen a proves que ja s’estan disputant aquest any
2021.

Federació Catalana de Golf ,febrer de 2021
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