REGLAMENT 18 ena POOLPGA 2018-2019

www.poolpga.com
(del 19 de setembre 2018 al 26 de juny 2019).
Campionat privat, pels jugadors amb llicència de la RFEG. Per a nous menbers de la pool hi ha d’haver dos
jugadors de la pool que donin el seu vist-i-plau per aquest un nou jugador per poder-hi participar.
1.
2.

MODALITAT DE JOC : medal play hcp (màxim doble- par).

Cada jugador podrà triar de les barres de sortides que vol sortir, entre vermelles o grogues,
amb el seu slope corresponent. La elecció de les barres de sortida serà per tot l’any en curs i
només es podrà canviar una vegada durant l’any que dura la pool.

Cada jornada es jugarà en un camp diferent , unes setmanes a la PGA de Catalunya i d’altres en un camp de les
Comarques Gironines i/o de fora de les comarques gironines
Handicap limitat a 28 per senyors i 36 per senyores, comptant ja el slope del camp.
Es jugarà segons el sistema lliga: s’acumulen els punts obtinguts cada jornada
De tots els resultats obtinguts (uns 40) es descarten els pitjors i es sumen els 15 millors per la classificació general.
A igualtat de resultats, guanya el jugador amb handicap més baix.
2. INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’han de realitzar a la Recepció del Club a jugar, des del divendres fins a última hora de la tarda del
dilluns anterior al dia que es disputa la pool.
Els abonats/socis del camp a jugar, només paguen 10 € pel fondo de la pool, no pagaran green-fee
Els no abonats/socis paguen un green-fee reduït a part dels 10 euros de la pool..
Els jugadors menors de 18 anys no pagaran els 10 euros de la pool però no tindran dret a premi.
Per tenir dret al premi, de primer o segon, hauran d'haver fet al menys 3 proves a la pool , encara que siguin en diferents
anys (entre els últims 3 anys).
3. HORARI DE SORTIDA
Les sortides seran a les 9:30. Si és possible, sinó a les 10:00
En el cas de jugadors amb un ritme lent de joc, se’ls hi podrà assignar l’última sortida.
Si un o varis jugadors necessiten jugar a una hora determinada (dins de les reservades per la pool), ho senyalaran al fer la
inscripció, a fi de tenir-ho en compta a l’hora d’assignar els horaris. Cada jugador haurà d’enterar-se de la seva hora de
sortida (telefonant al Club o consultant la plana web el dia anterior al de joc o pel WhatsApp) i excepte en cas de força
major, haurà de jugar necessàriament a l’horari designat. Les proves jugades fora d’aquest horari no seran vàlides.
.
4. REGLES
Regiran les de la RFEG del 2019, que es compliran escrupolosament.
Regiran les regles Locals Permanents de la FCG: amb aquest petit resum: (pendent de confirma pq l’any 2019 hi
haurà canvis en les regles de golf)
4.1. Obstruccions :
- Les pedres als búnkers són obstruccions movibles (Regla 24-1).
4.2.

Terrenys en reparació (Regla 25-1) :

- En totes les condicions anormals del terreny que no siguin terreny en reparació o aigua accidental, només hi ha
alleujament pel “ lie” de la bola i àrea de swing, però no per a la col·locació.
- Totes les rases de drenatge o amb fils elèctrics, obertes o tapades amb sorra, terra o tepes, encara que no
estiguin marcades com terreny en reparació.
- Els desperfectes causats en el recorregut pels senglars.

4.3.

Obstacles d’aigua (Regla 26-1) :

- Als obstacles d’aigua limitats per taulons, el límit de l’obstacle serà el canto del costat aigua dels taulons
horitzontals superiors, els quals són obstruccions inamovibles (Regla local 2).
- En els obstacles d’aigua, si no hi ha línies de senyalització, les estaques identifiquen l’obstacle i el borde natural i
raonable de l’obstacle el delimita.
-Regla Local: Si hi ha dubtes en si una bola està en un obstacle d’aigua (exemple: el segon cop del forat 4 i 13Stadium) o perduda en el mateix, el jugador pot jugar una altra bola provisional sota qualsevol de les opcions
aplicables de la Regla 26-1. Si la bola original es troba fora de l’obstacle d’aigua, el jugador ha de continuar el joc
amb ella. Si la bola original es troba dins l’obstacle d’aigua, el jugador pot jugar la bola original tal com reposa o
continuar amb la bola jugada provisionalment sota la Regla 26-1. Si la bola original no es trobada o identificada
dintre del període de cinc minuts de cerca, el jugador ha de continuar amb la bola jugada provisionalment.
4.4.

Fora Límits

- Quan al llarg i a prop d’un camí hi ha estaques blanques de fora límits, les estaques l’identifiquen i el bord exterior del
camí és el que delimita el fora límits (exemple : a la dreta dels forats 12, 16, 17, 18 del recorregut TOUR).
Igualment, si al llarg i a prop d’un camí hi ha estaques vermelles (exemple : a l’esquerra del forat 13 del recorregut
TOUR) les estaques l’identifiquen i el bord exterior del camí és el que delimita l’obstacle.
4.5. Col·locació

de la bola – Regla d’hivern :

Si el jugador no marca la posició de la bola abans d’aixecar-la o la mou d’una manera diferent, com tocar-la amb el
peu o fer-la rodar amb un pal, incorrerà en la penalitat d’un cop.
Una bola que reposi en el recorregut en una zona de gespa segada al nivell de carrer o inferior, pot ser aixecada
sense penalitat i netejada. Abans d’aixecar la bola el jugador ha de marcar la seva posició. Una vegada aixecada la
col·locarà en un punt, dins de la distància de 20 cm, i no més a prop del forat del lloc on reposava originàriament,
que no sigui ni un obstacle ni un green. El jugador pot col·locar la bola només una vegada, i està en joc una vegada
ha estat col·locada.
4.6. Bola
4.7.

empotrada : S’estén l’alleujament a tot el recorregut.

Està permès l’ús de cotxes de golf i medidors de distància

Penalitat per infracció d’aquestes Regles Locals : 2 cops.
Penalitat per infracció enganyosa (trampa) : anul·lació del resultat obtingut. Podrem anul·lar-li les millors
targetes aconseguides pel jugador o excluir-lo de la pool, sense dret a devolució de les quantitats abonades.
5. CALENDARI. Mireu a la plana “Calendari” de la web
Tots els dimecres en Calendari Escolar (del 19 de setembre al 26 de juny).
Si un dimecres es festiu, normalment no és jugarà
6. VALIDESA DE LES PROVES. SUSPENSIONS
Per la validesa d’una prova serà necessària la participació de al menys 6 jugadors.
El Comitè de competició podrà acordar la suspensió d’una prova per raons climatològiques o altres de força major. Quan
una prova hagués de ser suspesa, s’anul·larà el resultat per a tots els participants, encara que alguns ja haguessin acabat
el seu recorregut.
7. HANDICAPS
Es jugarà amb el handicap oficial segons les normes de RFEG, corregit en funció del Slope del camp.

Els resultats es comunicaran a la RFEG, per tant les pujades i baixades de handicap tindran lloc d’acord al procediment
oficial d’aquesta.
8. PREMIS
- Tots els diners recaptats de les inscripcions (10 bonus x jugador i prova) es repartiran de la següent manera :
1.- El guanyador de cada setmana s’emportarà 40 bonus , amb un límit de 8 proves guanyades.
2.- El segon classificat de cada setmana s’emportarà 20 bonus. amb un límit de 8 proves.
3.- La resta dels diners es repartiran de la següent manera :
- el 50 % en “bonus-golf”, es a dir, vals a bescanviar per articles de golf a la botiga de la PGA o una altre, segons la
classificació general final ( les 15 millors proves) , d’acord amb el següent barem :
- 1er classificat handicap : 16.5 %+ trofeu
- 2on classificat handicap : 14 %+ trofeu
- 3er classificat handicap : 12 %+ trofeu
- 4rt classificat handicap : 10 %
- 5è classificat handicap: 9 %
- 6è classificat handicap:
8%
- 7è classificat handicap:
7%
- 8è classificat handicap:
6%
- 9è classificat handicap:
5%
- 10è classificat handicap: 4 %
- 11è classificat handicap: 3%
- 12è classificat handicap: 2%
- 13è classificat handicap: 1,5%
- 14 è classificat handicap 1%
- 15è classificat handicap 1%
- del 50 % restant, en pagar l’import del dinar a final de temporada . Tenen dret al dinar tots els jugadors que hagin
participat en 15 proves, o els que havent-ne jugat menys, abonin 10 bonus per prova que els hi falti per arribar a les 15.
La resta sobrant, en material de golf per a esser sortejat durant el dinar i/o en obsequis per a la resta de participants que
no hagin tingut bonus (mínim 20 proves o l’abonament corresponent), o per fer un viatge entre els participants
9. COMITÉ DE COMPETICIÓ
Estarà format per Salvador Claret , Jesús Sabrià, , Miquel Gil , Jordi Sicra i Rafael Martorell i Pere Capdevila. El
Comitè resoldrà sobre les incidències del joc o sobre qualsevol dubte o reclamació que li sigui plantejat, d’acord amb les
regles de la RFEG i les regles locals. Les seves resolucions podran ser apel·lades en forma i termini a la FCG.
El recaptador de la pool serà el Sr. Miquel Gil o Jesús Sabrià, que recollirà l’import de la pool (10€ x jugador) .
El responsable de les classificacions , horaris i penjar-ho a la web serà el Sr. Jesús Sabrià
El dinar de final de temporada es farà el divendres o dimecres següent a l’última pool, serà el juny o juliol 2019
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