
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 

Any 2019 - PROFESSIONALS 
 

Les següents Regles Locals Permanents i Condicions de la Competició han sigut formulades pel Comité de Regles de la Federación de Golf de la 
Comunitat valenciana. 
El text complet de les següents Regles Locals Permanents i Condicions de la Competició es pot trobar en les Regles de Golf - Guia Oficial com les 
publica la R.F.E.G. en vigor a partir de l'1 de gener de 2019. 

REGLES LOCALS 
 

Les següents Regles Locals Permanents, conjuntament amb qualsevol altre afegit o correcció, que en cada camp publique el Comité de la Prova 
s'aplicaran fins a un altre avís en tots els tornejos que se celebren sota els auspicis de la Federación de golf de la Comunitat Valenciana. Excepte 
quan d'una altra forma s'especifique, la penalització per infracció d'aquestes Regles Locals és la penalització general. Match Play – Pèrdua del 
clot; Stroke Play – Dos colps. 
 
1. FORA de LÍMITS (Regla 18.2) 
a.- Una bola està fora de límits quan està més enllà de qualsevol mur que defineix un límit. 
b.- Una bola que és jugada des d'un costat d'una carretera pública definida com fora de límits i ve a reposar a l'altre costat d'aqueixa carretera, 
està fora de límits. Això és aplicable fins i tot si la bola ve a reposar en una altra part del camp que està dins de límits per a altres clots. 
 
2. ÀREES de PENALITZACIÓ (Regla 17) 
a.- Punt equidistant en el marge oposat alleujament d'Àrees de Penalització roges. En les Regles Locals addicionals en cada camp s'especificarà 
quines àrees de penalització roges (si n'hi haguera) tenen l'opció d'alleujament en un punt equidistant en el marge oposat. S'aplicarà la Regla 
Local Model B-2.1 només en les àrees de penalització especificades. 
b.- Alleujament en el marge oposat on la bola va creuar per última vegada el marge de l'àrea de penalització quan el marge i el límit del camp 
coincideixen. 
Està en vigor la Regla Local Model B-2.2. Modifica el primer paràgraf de la B-2.1 quan és conegut o virtualment cert que la bola d'un jugador ha 
vingut a reposar en qualsevol àrea de penalització roja 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. 
c.- Zones de dropaje per a àrees de penalització 
En el cas que es marque una zona de dropaje per a una Àrea de Penalització, aquesta serà una opció addicional sota la penalització d'un colp. La 
zona de dropaje és una àrea d'alleujament segons la Regla 14.3, la qual cosa significa que una bola deu droparse dins de l'àrea d'alleujament i 
quedar en repòs dins la mateixa. 
 
3. CONDICIONS ANORMALS DEL CAMP (Regla 16) 
(a) Terreny en reparació 
1) Totes les àrees marcades amb línies blanques. 
2) Juntes de tepes. En vigor la Regla Local Model F-7 
3) Desguassos. (Rases de drenatge cobertes de grava). 
4) Per a forats deixats per obstruccions movibles en parts de l'àrea general tallades a l'altura del carrer o inferior, l'alleujament sense 
penalització estarà disponible solo per al lie de la bola o l'àrea del swing que es desitja adoptar, però no hi ha alleujament per interferència del 
stance.  
(b) Obstruccions Inamovibles. 
1) Les àrees marcades amb línies blanques i l'obstrucció inamovible a la qual estan unides es tracten com una única condició anormal del camp. 
2) Les zones enjardinades i tot el que cresca en elles, que estiguen completament envoltades per una obstrucció inamovible es tracten com una 
única condició anormal del camp. 
3) Catifes subjectes i rampes que cobreixen cables. 
4) Carreteres o camins recoberts d'estelles de fusta o similar. Les peces individuals d'estelles de fusta són impediments solts. 
5) Ponts no permanents construïts per a jugadors o espectadors llevat que es definisquen d'una altra manera en les Regles Locals Addicionals. 
(c) Aigua Temporal. 
Política per a llevar aigua temporal mitjançant corró absorbent. Si la bola d'un jugador reposa en el green i existeix interferència per aigua 
temporal en el green, el jugador pot alleujar-se segons a Regla 16.1d o fer que assequen la seua línia de joc amb un corró. 
El Comité pot assecar amb corró els greens fins que els jugadors estiguen a prop i si les condicions empitjoren, per a continuar jugant, pot 
autoritzar una combinació de les mesures anteriors. 
Qualsevol assecat amb corró ha de realitzar-se en tota la línia de joc, ha de prolongar-se a una distància raonable més enllà del clot (i.e. la 
longitud d'un pal) i només pot dur-se a terme per personal autoritzat pel Comité.  
(d) Restricció d'alleujament per a stance en forat d'animal 
La Regla 16.1 es modifica d'aquesta forma: “No existeix interferència si el forat d'animal interfereix solament amb el stance del jugador”  
(eArbres amb Tutor. 
Els arbres amb tutors i/o vents són obstruccions inamovibles. 
 
4. BOLA ENCASTADA (Regla 16.3) 
Està vigent la Regla Local Model F-2.2 i la Regla 16.3 es modifica d'aquesta forma: “no es permet alleujament sense penalització per a una bola 
encastada en una paret de tepes de gespa d'un búnquer”. 
 
5. OBSTRUCCIONS INAMOVIBLES PRÒXIMES Al GREEN 
Aquesta vigent el model de la Regla Local F-5 però es modifica com segueix: Es permet l'alleujament per a una bola en l'Àrea General només 
quan tant la bola com l'obstrucció inamovible es troben en una àrea tallada a altura de carrer o inferior. 
 



6. OBSTRUCCIONS TEMPORALS INAMOVIBLES. – Definicions 
Els exemples inclouen, però no estan limitats a, rellotges, tanques publicitàries i indicadors de nombre de clots situats al voltant de les àrees 
d'eixida. 
 
7.- OBSTRUCCIONS TEMPORALS INAMOVIBLES (OTI) 
Estan en vigor les Regles Locals Model F-22 referent a cables i conductes elèctrics temporals i la F-23 referent a OTI. 
a.- Política de zona de dropaje. En l'àrea general, quan la bola d'un jugador reposa en o sobre una OTI o tan prop d'una OTI que interfereix amb 
el stance o amb l'àrea del swing que es pretén i es requerisca alleujament, el jugador pot procedir segons qualsevol de les opcions permeses per 
la Regla Local OTI o la Regla 16.1 o, si s'han marcat zones de dropaje, com una opció addicional, el jugador pot dropar la bola original o una altra 
bola, sense penalització, en la zona dropaje més pròxima. Això és aplicable fins i tot si està més prop del clot. La zona de dropaje és una àrea 
d'alleujament i una bola ha de quedar en repòs en l'àrea d'alleujament i jugar-se des d'aquesta. 
b.- Alleujament a banda i banda. Les Regles locals addicionals en cada camp especificaran què OTI té l'opció de tots dos costats. L'alleujament a 
banda i banda està restringit només a l'alleujament de línia de visió i no està disponible quan el jugador tria procedir segons la Regla 16.1. 
 
8. OBSTRUCCIONS MOVIBLES – Definicions 
Els exemples inclouen, però no estan limitats a tanques publicitàries soltes situades fora de les àrees d'eixida, dispensadors de begudes, totes 
les càmeres i els seus trípodes, micròfons de TV, mastelers o trípodes de resultats en viu i tots els indicadors de punts d'encreuament 
d'espectadors. 
 
9. OBJECTES INTEGRANTS 
(a) Forros del búnquer en la seua situació prevista. 
(b) Filferros, cables, embolcalls o altres objectes quan estan estretament subjectats a arbres o altres objectes permanents. 
(c) Murs i pals de contenció artificials quan estan situats dins d'àrees de penalització. 
(d) Senyals o anuncis flotants del patrocinador quan estan en àrees de penalització (no es permet l'alleujament de línia de visió) Els filferros o 
cables que els subjecten són cables temporals. 
 
10. CABLES ELÈCTRICS PERMANENTS ELEVATS 
Està en vigor la Regla Local Model E-11 però només per a una bola que colpeja un cable elèctric situat dins de límits i no per al pal que el 
subjecta. (El colp es cancel·la i ha de tornar-se a jugar) 
 
11. PALS I BOLES 
a.- Llista de caps de drives conformes. Està en vigor la Regla Local Model G-1. La penalització per executar un colp amb un pal que infringisca 
aquesta Regla Local: Desqualificació. 
b.- Especificacions d'estries i marques. Està en vigor la Regla Local Model G-2. La penalització per executar un colp amb un pal que infringisca 
aquesta Regla Local: Desqualificació. 
c.- Llista de boles conformes. Està en vigor la Regla Local Model G-3. Penalització per infracció d'aquesta Regla Local: Desqualificació. 
 
12. RITME de JOC (Regla 5.6b (3)) 
En absència de circumstàncies atenuants, un grup podrà ser cronometrat si s'excedeix del temps permés i en el cas de ser el segon grup o grup 
posterior, si es troba fora de posició. El temps permés serà determinat pel DIRECTOR del TORNEIG o pel JUTGE ÀRBITRE PRINCIPAL i serà 
publicat en el tauló oficial d'anuncis. Fora de posició significa estar retardat -en relació amb l'interval d'eixida- amb el grup que li precedeix. 
Si des que es comença a cronometrar, algun jugador excedeix de 50 segons quan és el primer a jugar un colp d'aproximació (inclòs el colp 
d'eixida en un parell-3), colp de xip o colp amb el putter, o 40 segons si és un colp d'eixida o si és el segon o tercer a jugar un colp, es 
considerarà que ha tingut un “mal temps”. 
A un jugador el grup del qual està sent cronometrat, se li comptarà qualsevol mal temps en el qual haja incorregut durant la volta, encara que 
posteriorment el seu grup torne a estar en posició o torne a estar dins del temps permés. 
Penalització per infracció d'aquesta condició en stroke play: 
Un mal temps: advertiment verbal de l'Àrbitre 
Dos mals temps: Un colp de penalització 
Tres mals temps: Dos colps de penalització 
Quatre mals temps: desqualificació 
Notes: 
1. S'avisarà als jugadors que que estan sent cronometrats. 
2. Els temps es prendran des del moment en què l'Àrbitre considere que és el torn de joc del jugador. 
3. En algunes circumstàncies un solo jugador o dos jugadors en un grup de tres poden ser cronometrats en lloc del grup sencer. 
 
13. SUSPENSIÓ DEL JOC (Regla 5.7) 
Els següents senyals s'usaran per a suspendre i reprendre el joc: Suspensió immediata/Situació perillosa – Un toc prolongat de sirena. Suspensió 
normal no perillosa – tres tocs curts consecutius de sirena. Represa del joc – dos tocs curts consecutius de sirena. Quan el joc se suspenga per 
situació perillosa, totes les àrees de pràctica es tancaran immediatament. 
 
14. POLÍTICA DE TRANSPORT 
Regla 4.3a se modifica de la següent forma: 
Durant una volta un jugador o caddie no pot ser transportat en qualsevol mitjà de transport motoritzat excepte autorització del Comité de 
Regles. (Un jugador que procedeix sota la penalització de colp i distància està sempre autoritzat). 
Penalització per infracció d'aquesta Regla Local: Penalització general per cada clot en el qual hi ha hagut una infracció. La infracció entre clots 
s'aplica al clot següent. 
 
15. PRÁCTICA (Regla 5) 
a.- Pràctica abans o entre voltes en stroke play. Regla 5.2b 



La Regla 5.2b es modifica d'aquesta forma: un jugador no ha de practicar en el camp d'una competició abans o entre voltes. 
Penalització per infracció de la Regla 5.2: Vegeu quadre de penalitzacions de la Regla 5.2. 
b.- Pràctica en o prop del green anterior prohibida. Regla 5.5b. 
Per a esdeveniments Stroke Play només, la Regla 5.5b es modifica d'aquesta forma: Entre el joc de dos clots, un jugador no deu: 
- Executar cap colp de pràctica en o prop del green del clot que acaba de jugar-se o 
- Provar la superfície d'aqueix green fregant el green o rodant una bola 
________________________________________________________________________________________ 

 
CONDICIONS DE LA COMPETICIÓ 

 
1. DESEMPATS 
Si hi ha un empat per al primer lloc hi haurà un Play-Off clot a clot per a determinar el guanyador. 
 
2. RESULTATS DE LA COMPETICIÓ – COMPETICIÓ TANCADA 
a. Match Play (Joc per Clots), el resultat del partit està oficial anunciat quan s'ha registrat en l'oficina del Torneig. 
b. Stroke Play (Joc per Colps), quan la fulla de resultats finals siga col·locada en el tauló oficial d'anuncis, el resultat de la competició serà 
considerat oficialment anunciat i la competició tancada o quan el trofeu del Campionat és entregat al guanyador, els resultats de la competició 
són anunciats oficialment i la competició tancada. 
 
3. RECOLLIDA DE TARGETES – TARGETA ENTREGADA 
La situació de l'àrea de recollida de targetes es detallarà en cada torneig en les Regles Locals. La targeta de resultats està entregada quan el 
jugador abandona l'àrea de recollida. 
 
4. ANTI-DOPATGE 
Els jugadors estan obligats a complir amb la política antidopatge establida per a la competició en la qual estan participant. 
 

FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Gener de 2019 


