
 

 
Raimat Golf Club, 8 d’octubre de 2021  

REGLES LOCALS 
 
Són aplicables les Regles de Golf de la RFEG, les Regles Locals Permanents de la FCGolf  i les següents REGLES 
LOCALS: 
 
1. FORA DE LÍMITS (Regla 2.1) 

Estan definides por línies de pintura blanca, estaques blanques, murs , voreres i tanques, amb aquesta 
prevalença. 

       Hi ha un fora de límits intern a l’esquerra del forat 9 definit amb estaques blanques que afecta únicament 
al joc del forat 9 

2. WASTE AREAS-BUNKERS  RL Model C-2.1 
Les àrees preparades de sorra al camp, són part de l'àrea general, no bunker. 

4. PROCEDIMENTS D’ALLEUJAMENT ESPECIALS.  
a) ZONES DE DROPATGE als forats 4,5, 13 i 15  (Regla Local Model E-1.1) 
Alleujament amb 1 cop de Penalització en aplicació de la Regla 17.1 
- Jugant el forat 4 situada a la dreta abans de green, per les boles que hagin anat a parar o reposar dins 
l’àrea de penalització. 
- Forat 5 situada davant de green. Per les boles que reposin dins l’AP o hagin creuat el marge de l’àrea de 
penalització entre les estaques vermelles amb ratlla blanca del voltant de green.  
Alleujament sense penalització en aplicació de la Regla 16.1 
- Forat 13, Abans de green per les boles que reposin al camí o sèquia. 
- Jugant el forat 15, si una bola reposa al camí que transcorre des del green del forat 13 fins al green del 
forat 15. 
En tots els casos la Zona de Dropatge senyalitzada amb pintuara blanca es un àrea d’alleujament segons 
la Regla 14.3 

      b) COL.LOCACIÓ DE LA BOLA 
Procediments del comitè.  Regla Local Model E-3: 20 cm. Penalització por Infracció d’aquesta regla local 
en el joc per cops Stroke Play 2 cops  
 

5.   CONDICIONS ANORMALS DEL CAMP  (Regla 16)   
5.1 OBSTRUCCIONS INAMOVIBLES 
a) Les estaques que defineixen el fora de límits intern del forat 9 quan s'està jugant un altre forat. 
b) Tots els camins, estiguin o no pavimentats, y les seves sèquies. 
5.2 TERRENYS EN REPARACIÓ 
a) Els troncs dels arbres recent tallats en tota l’àrea general o les zones cobertes de terra que els cobreix. 
b) Les esquerdes a les Waste Areas - No Bunkers sols pel lie de la bola. 
c) L’àrea identificada amb estaques blaves i definida amb línia blanca a la zona de caiguda de drive del 
forat 9 al fons del carrer. 
d) Arbres en creixement amb estaca blava. 
 

 
El Comitè de Competició 
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