REGLES LOCALS PERMANENTS – ARAVELL GOLF
1. FORA DE LÍMITS (Regla 27)
Més enllà de qualsevol mur, tanca, reixa o estaques blanques que defineixin el límit del camp.
(a) Quan el fora de límits estigui definit per estaques blanques o pals de reixes (excloent els suports en
angle), la línia de fora de límits està determinada pels punts més propers al camp de les esmentades
estaques, pals, reixes, etc., mesurats a nivell del terra. Una bola està fora de límits quan tota ella està més
enllà de dita línia.
(b) Quan els límits estiguin definits per una línia blanca contínua, aquesta línia defineix el fora de límits. Una
bola està fora de límits quan tota ella està damunt o més enllà de dita línia.
2. OBSTACLES D’AIGUA I OBSTACLES D’AIGUA LATERALS (Regla 26)
Zones de dropatge per a Obstacles d’Aigua
Quan existeixin zones de dropatge pels Obstacles d’Aigua i Obstacles d’Aigua Laterals, forats 4-5-6-7-10-15,
una bola pot ser jugada d’acord amb la Regla 26, o pot ser dropada dins de la zona de dropatge més
propera al punt per on la bola original va creuar el marge de l’obstacle per darrera vegada amb la penalitat
d’un cop. Una bola dropada en la zona de dropatge no s’ha de tornar a dropar si va a parar dins de la
distància de dos pals des del lloc on va tocar el terra per primera vegada, encara que surti fora de la zona de
dropatge o vagi a parar més a prop del forat.
3. TERRENY en REPARACIÓ (Regla 25-1)
(a) Totes les àrees tancades per línies contínues o discontínues blanques o blaves o estaques blaves.
(b) Rases de drenatge emplenades amb pedres o grava.
(c) Juntes de “tepes” en el recorregut. Pàgines 144-145.
(d) Els desperfectes causats en el recorregut pels senglars, estiguin o no marcats com Terreny en Reparació.
4. CONDICIONS ANORMALS DEL TERRENY – Regla 25-1 Nota.
(a) No es permet l’alleujament per interferència per la col·locació del jugador amb un forat, restes o sender
fets en el camp per un animal de cau, un rèptil, ocell o au, però si per la posició (lie) de la bola o àrea del
swing a efectuar.
(b) Es permet l’alleujament per interferència per la posició (lie) de la bola o àrea del swing amb qualsevol
marca de pintura de distància que estigui en una zona de gespa tallada arran en el recorregut, però no per
la col·locació del jugador.
5. BOLA ENCASTADA “empotrada”
S’estén l’alleujament a tot el “Recorregut” – Pàgina 142.
6. TAPES DE GESPA EN EL GREEN
En qualsevol green, les tapes de gespa de qualsevol mida tenen la mateixa consideració que les tapes de
forats antics i poden ser reparades d’acord amb la Regla 16-1c.
7. OBSTRUCCIONS MOVIBLES
Les pedres en els búnquers són obstruccions movibles – Pàgina 145.
8. OBSTRUCCIONS INAMOVIBLES (Regla 24-2)
(a) Les zones de línies blanques que estiguin just al costat d’àrees definides com Obstruccions Inamovibles,
es consideraran part de l’Obstrucció i no com Terreny en Reparació.
(b) Les àrees paisatgístiques decoratives (parterres de flors, arbusts o similars) envoltats per una obstrucció
són part de l’Obstrucció.
(c) Les barres de sortida de tots els forats, els utensilis agrícoles de decoració, els pals i les marques de
distancies a green.
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9. PARTS INTEGRANTS DEL CAMP
(a) Fils, cables, embolcalls i altres objectes, quan estiguin estretament adossats a arbres u altres objectes
permanents no artificials.
PENALITAT PER INFRACCIÓ DE LAS REGLES LOCALS
Joc per Forats “Match Play”; Pèrdua del forat - Joc per Cops “Stroke Play”; Dos cops
10. DISPOSITIUS DE MEDICIÓ DE DISTÀNCIES
No es poden usar en les competicions reservades a Benjamins, Alevins, Infantils, Cadets, Boys, Girls i/o
Juniors sota penalitat de desqualificació.
En la resta de competicions, s’autoritza a un jugador a obtenir informació de distància fent servir un
dispositiu que mesuri exclusivament distàncies. Si un jugador, durant una volta estipulada, utilitza un
dispositiu de medico que està pensat per calibrar o mesurar altres condicions que podrien afectar al seu joc
(per exemple: la pendent, velocitat del vent, temperatura, orientació del forat, etc.) es considerarà que el
jugador infringeix la Regla 14-3, la penalitat per a la qual és desqualificació, amb independència que dites
funcions s’hagin usat de manera efectiva.
11. SUSPENSIÓ DEL JOC PER SITUACIÓ DE PERILL
Quant el joc és suspès pel Comitè a causa d’una situació perillosa han d’interrompre el joc immediatament i
no reprendre el joc fins que el Comitè hagi ordenat la represa. Si un jugador no interromp immediatament
el joc, està desqualificat.
La senyal per la suspensió del joc serà per un coet.
12. BUNKERS EN MAL ESTAT

Regla Provisional

Els bunkers amb estaca blava en el seu interior, estan considerats com terreny en reparació ( es considera
terreny en reparació el 100% de la sorra) i es deu dropar abans del obstacle. La penalitat per infracció
d’aquesta regla: Joc per Forats “Match Play”; Pèrdua del forat - Joc per Cops “Stroke Play”; Dos cops
13. COL·LOCACIÓ DE LA BOLA

Regla d’hivern

Una bola que està en el recorregut en una zona de gespa segada arran pot ser aixecada sense penalitat i
netejada. Abans d’aixecar la bola el jugador ha de marcar la seva posició. Una vegada aixecada ha de
col·locar-la en un punt dins de 15 cm i no més a prop del forat d’on estava originalment.
Si el jugador no marca la posició de la bola abans d’aixecar-la o mou la bola de qualsevol altra forma,
incorre en la penalitat d’un cop.
Penalitat per infracció de la regla local: joc per forats “match play”; pèrdua del forat - Joc per Cops
“Stroke Play”; Dos cops
ETIQUETA. COMPORTAMENT EN EL CAMP (Secció I)
Les regles d’etiqueta establertes en la Secció I de les Regles de Golf, han de ser seguides acuradament per
tots els jugadors. El principi bàsic és el respecte envers els altres: jugadors, públic, personal de
manteniment del camp, membres del comitè i envers el mateix camp.
Exemples il·lustratius però no els únics, d’infracció d’etiqueta son proferir paraules grolleres, colpejar amb
el pal el camp o l’equip, no rastellar els búnquers, no reposar gleves, llançar la bandera contra el green,
jugar quan el grup de davant nostre encara no està fora del nostre abast, llançar una bola contra el green,
donar puntades de peu contra l’equip qualsevol altre objecte del campo, molestar als altres jugadors quan
és el seu torn de joc, etc.
En el cas d’una infracció greu o reiterada d’etiqueta el Comitè de la Prova, independentment de les
mesures disciplinàries que es puguin adoptar, pot imposar de manera immediata al jugador la penalitat de
desqualificació sota la regla 33-7.
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