
 
 
 
 
 

REGLES LOCALS PERMANENTS FCG 2019 

Excepte quan d'una altra manera s'especifiqui, la penalització per infracció d'una Regla Local és 
la penalització general (pèrdua del forat a match play (joc per forats) o dos cops en stroke play 
(joc per cops). 
 
1. FORA DE LÍMITS (Regla 2.1) 
Més enllà de qualsevol mur, reixa, tanca o estaques blanques que defineixin el límit del camp. 
a. Quan el fora límits estigui definit per estaques blanques o pals de tanques (excloent els   

suports en angle), la línia de fora de límits està determinada pels punts més propers al 
camp de les esmentades estaques, pals, tanques, etc., a nivell de sòl. Una bola està fora de 
límits quan tota ella està més enllà d'aquesta 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 reposa damunt o més enllà d'aquesta 
línia. 

c. Una bola que creua una carretera definida com fora de límits i va a parar més enllà 
d'aquesta carretera, està fora de límits, encara que pugui reposar en qualsevol altra part 
del camp. 

 
2. ÀREES DE PENALITZACIÓ (Regla 17) 
a. Quan una àrea de penalització s'uneix a un límit del camp, el marge de l'àrea de 

penalització       s'estén fins al límit i coincideix amb el mateix. 
b. Quan és conegut o virtualment cert, que la bola d'un jugador ha quedat en repòs en 

qualsevol àrea de penalització, 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, l'opció d’alleujament en el 
marge oposat estarà disponible sota la Regla Local Model 8B-2.1 

Zones de dropatge per a àrees de penalització 
En el cas que es marqui una zona de dropatge per a una àrea de penalització, aquesta serà una 
opció addicional sota la penalització d'un cop, a excepció que s’estableixi la Regla Local 8E-1.3 
on el dropatge es l’única opció a més de cop i distància Regla 17.7(1)  La zona de dropatge és 
una àrea d'alleujament segons la Regla 14.3, la qual cosa significa que una bola ha ser dropada 
dins de l'àrea d'alleujament i quedar en repòs dins de la mateixa. 
 
3. CONDICIONS ANORMALS DEL CAMP (Regla16) 
a. Terreny en reparació 
(1) Qualsevol àrea marcada amb una línia blanca continua o discontinua o estaques blaves. 
(2) Els desperfectes causats en qualsevol part del camp, excepte a les àrees de penalització, 
pels porcs senglars. En vigor la Regla Local Model 8F-10 
(3) Desaigües (rases de drenatge emplenades de pedres). 
(4) Juntes de pans de gespa. En vigor la Regla Local Model 8F-7. 
(5) Marques de pintura de distància o punts en el green o en una zona de l'àrea general tallada 
a la altura del fairway (carrer) o inferior han de ser considerades com a terreny en reparació, 
de les quals es permet l'alleujament sota la Regla 16.1 . No existeix interferència si les 
marques de pintura de distància o punts només interfereixen en la col·locació del jugador. 
(6) No es permet l'alleujament per interferència per la col·locació del jugador en un forat, 
deixalles o sendes fetes al camp per un animal de cau (habitualment conills), però sí per la 
posició (lie) de la bola o l'àrea de swing a efectuar. Regla Local Model 8F-6. 
b. Obstruccions inamovibles 
(1) Les àrees marcades amb línies blanques i l'obstrucció inamovible a la que estan unides es 



 
 
 
 
 
tracten com una única condició anormal del camp. 
(2) Les zones enjardinades i tot el que creixen en elles, que estan totalment envoltades per una 
obstrucció inamovible es tracten com una única condició anormal del camp. 
(3) Carreteres o camins recoberts d’estelles de fusta o similars. Les peces individuals d’estelles 
de fusta són impediments solts. 
c. Bola encastada 
La Regla 16.3 es modifica en el següent sentit: No es permet l'alleujament sense penalització 
per a una bola encastada  en una paret de pans de gespa d'un búnquer. 
 
4. OBJECTES INTEGRANTS: 
Els següents són objectes integrants dels quals no es permet l'alleujament sense penalització: 
a. Filferros, cables, embolcalls o altres objectes quan estan estretament subjectats a arbres o 

altres objectes permanents. 
b. Murs i pals de contenció artificials quan estan situats dins de les àrees de penalització 
 
5. CABLES ELEVATS PERMANENTS: 
Si la pilota colpeja una línia elèctrica o cable elevada, el cop es cancel·la i el jugador ha de jugar 
una pilota des del lloc més proper que sigui possible del punt des del qual havia jugat la bola 
original, d’acord amb la Regla 14.6. 
Excepció: Si com a conseqüència d'un cop, una bola colpeja una secció elevada d'unió de 
cables que s'eleva des del terra, no es repetirà el cop. 
 
6. DISPOSITIUS DE MESURA DE DISTÀNCIES (Regla 4.3a(1)) 
No es poden utilitzar en les competicions reservades a benjamins, alevins, infantils, cadets, 
boys, girls i/o juniors. La penalitat per la infracció d'aquesta regla és de: 
  

Match Play: pèrdua de forat, Stroke Play: dos cops, reincidència: desqualificació. 
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