
REGLAMENT  22 ena POOLPGA  2022-23 

 

www.poolpga.com 
 

(del  Setembre 2022  al   Juny 2023). 

 

Campionat privat, obert a tots els jugadors amb llicència de la RFEG, per un nou member hi ha d’haver 5  juga-

dors antics de la pool que donin el vist-i-plau per poder-hi participar, ser soci de la PGA de Catalunya i haver 

abonat la quantitat mínima fixada pel comitè de 420 bonus (totes les proves pagades) + obligació d’invitar a Gin-

Tònics en un dinar de la pool. 
 

1- MODALITAT DE JOC :  Medal play individual, màxim doble-par 
 

1. Una competició amb dues categories al fer les classificacions. 

2. La meitat dels hcp aniran a la 1era categoria i l’altre meitat a la 2ona categoria. Estricte hcp al mo-

ment de formalitzar l’ inscripció. 

3. Els dos primers classificats de la general de la 2ona categoria podran pujar de categoria i els dos úl-

tims baixaran de categoria. Els jugadors podran renunciar a pujar de categoria. Cada 5 anys farem 

un “resset” dels hcps i tornarem a establir el tall. 

4. Premi a la general pels 10 primers classificats de cada categoria. 

5. Premi pels 2 primers classificat s a cada jornada i a cada categoria.  

 
Cada jornada es jugarà en un camp diferent , unes setmanes a la PGA de Catalunya i d’altres  en un camp de les Comar-

ques Gironines i/o de fora de les comarques gironines 
Handicap limitat a 26  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 resultants, per la classificació 

general.  
A igualtat de resultats, guanya el jugador amb handicap més baix en cada prova individual.  

Per la classificació Final de la General tindrem en compte el que vingui “del darrera” per establir les posicions de la ge-

neral en cas d’empat, però només comptarem les dues últimes proves sinó guanyarà el hcp més baix en cas d’empat a la 

general. 

 

2- . INSCRIPCIONS 
Abonar la quantitat de 300 bonus  a fons perdut a inici de temporada com a inscripció i que validen la inscripció de les 30 

primeres pools. La resta de pools seran a 10 bonus per setmana. 

Les inscripcions s’han de realitzar  per WatsApp, el dilluns-.matí anterior al dia que es disputa la pool. 
Els no abonats/socis  paguen  un  green-fee reduït  

Els jugadors menors de 18 anys no pagaran els 10 b. de la pool però no tindran dret a premi. 

Per tenir dret al premi de la jornada,  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  entre les 9:00 i les  9:30. ,  

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 (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, que es compliran escrupolosament més les regles Locals  de la FCG i les Regles Locals de 

cada camp:  
 

Penalitat per infracció enganyosa (trampa) : anul·lació del resultat obtingut. Podrem anul·lar-li les 3 millors targetes 

aconseguides pel jugador o excluir-lo de la pool, sense dret a devolució de les quantitats abonades. La primera sanció ja 

podrà  comportar la prohibició de poder participar en les quatre següents pools a jugar. 

 

Annexa 1. 
Durant el joc, a més de les regles d’etiqueta i comportament, s’hauran de complir una sèrie de normatives.  

Durant el joc el jugador haurà de tenir una atenció vers la resta del jugadors, per tal d’evitar situacions que poden desvir-

tuar el joc, realitzar-lo o crear situacions desagradables,  per tant: 

 

1.  No estarà permesa la utilització del mòbil o tauletes per mantenir conversacions durant el joc. 

2.  Els jugadors es mantindran fora de la zona de joc del jugador per tal d’evitat ombres o possibles molèsties. 

3. Els jugadors no podran abandonar els carrers del camp de joc, fora que la bola d’un jugador hagi entrat en zona 

boscosa. En aquest cas i transcorregut el temps reglamentari, tots els jugadors tornaran al carrer del camp. 

4.  Durant el joc, els jugadors es mantindran dins d’una mateixa zona de joc, no creant entre ells distàncies que  

puguin donar situacions de perill al retrassar-se i quedar fora del grup. 

 

L’ incompliment d’aquests regles, pot portar amonestació al jugador, sanció o fins i tot des-classificació. 

 
5-  CALENDARI. Mireu a la plana “Calendari” de la web 

 

 

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. 

Reglament Intern per la poolpga: 
1.      Si trobem  4 o més barres de sortides no vàlides,( més de 20 metres), la volta NO comptarà per pujades i/o baixades 

de hcp però si per la classificació de la pool però amb un condicionant: que els que hagin realitzat més de 36 

punts stablefort se’ls comptabilitzarà un màxim de 37 punts per la classificació general de la pool. El guanyador de la 

prova serà tenint en compte la classificació de la prova. El PAR en cas de Medal Play doble-par. 

2.      Si fos possible, un membre del comitè anunciarà públicament la decisió de “prova no vàlida per la RFCG” abans 

d’acabar la prova. 

3.      Els majors de 67 anys podran jugar de barres blaves amb slope de blaves, però només a la 2ona categoria. Ho hau-

ran de comunicar abans de inici de la temporada i serà aplicable a tota la temporada i tots els camps. 

 
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  Bonus  recaptats de les inscripcions (10 bonus  x jugador i prova) es repartiran de la següent manera : 
 

1- 80 Bonus pels  2 primers classificats de cada categoria i per jornada: 

.- Els guanyadors  de cada setmana s’emportarà 30 bonus , amb un límit de 8 proves guanyades. 

.- Els segons classificats de cada setmana s’emportarà 10 bonus, sense límit 

. 

.- En cas de “hole in one” el jugador  tindran un bonus-golf de 100 bonus per la botiga PGA a final de temporada. Si hi 

ha més d’un jugador, el mateix any,  serà un bonus de 50 per jugador que hagi fet “hole in one”. 
 

2- el 55 % en “bonus-golf”, es a dir, vals  a bescanviar per articles de golf a la botiga de la   PGA,  segons la classifica-

ció general final . Tindran premi els 10 primers classificats de la general (les 15 millors proves) . En cas d’empat a la 

classificació general final guanyarà el jugador que vingui “del Darrera” en les últimes dues proves, sinó x hcp.   
             

 

3- del 45 % restant, en pagar l’import del dinar a final de temporada . Tenen dret al dinar  tots els jugadors que 

hagin participat i aportat els 300 bonus per participar-hi .  La resta sobrant, en material de golf per a esser sortejat durant 

el dinar i/o  en obsequis  o per fer un viatge entre els participants. 

 

4- Peculiaritats: 

1. Qui hagi fet menys de 21 proves i no vingui al dinar de final de temporada se li retornarà un bonus per la propera 

poolpga i d’aquesta manera:  

a. Entre 1 i 9 proves : 200 bonus per la propera poolpga 

b. Entre 10 i 14 proves: 150 bonus per la propera poolpga 

c. Entre 15 i 19 proves: 100 bonus per la propera poolpga 

d. Entre 20 i 42 proves: 50 bonus per la propera poolpga (en cas de no quedar entre els 10 primers de la general)  

2. En cas de venir al dinar es descomptarà 50 bonus al punt b i c  i  50 bonus al punt d. 

 
9- COMITÉ DE COMPETICIÓ 

 
Estarà format per  S. Claret , Jesús S. , ,Miquel G , Rara  M , Quico A., P. Capdevila,  Lirio, P. Batalle i Fèlix.  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. Capdevila , que recollirà l’import de la pool (300+10 bonus x jugador complementari)  
El responsable de les classificacions , horaris i penjar-ho a la web serà el Sr. Jesús S 
El dinar de final de temporada es farà  el divendres o dimecres següent a l’última pool,  juliol 2023 
                                             

                                                                              El Comitè, setembre del 2022 


