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Normes de Règim Intern  “LLIGA DELS DIMARTS AL SOL”

Aquestes normes son vigents als partits de la Lliga dels Dimarts al Sol, que es
disputen al club de golf de Sant Vicenç de Montalt i per tant, s'aplicaran les
regles de golf de la Federació i les regles locals vigents al camp en el moment
de  la  competició.  Els  jugadors  tenen  la  responsabilitat  de  conèixer-les  i
d'aplicar-les..

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Qui pot participar: La competició és només per jugadors i jugadores sènior.
Qualsevol  convidat  de  jugador  o  jugador  no  sènior  que  volgués  jugar,  no
participarà a la competició i pagarà 10€ com a dret d'inscripció.

Drets  d’inscripció:  80€  que  s’hauran  de  fer  efectius  preferentment  per
transferència al compte corrent de Dimarts al Sol, amb el concepte LLIGA o, en
efectiu al  tresorer (Tolo Valls) abans del primer partit de la nova Lliga. Com
sempre,  inclou  la  festa  de  cloenda  (dinar  o  aperitiu)  mes  els  regals  que
pertoquin.
Compte per fer transferència: ES97 0081 0310 3600 0191 5698

Data d’inici:  Es faran 2 lligues a l'any de 20 partits cada una. Les dates seran
preferentment els dimarts de cada setmana. Les dates es comunicaran abans
de l'inici de la lliga, a través del grup de whatsapp dels inscrits.

Data de finalització i festa de cloenda:  Es comunicarà de la mateixa manera
que la  d'inici  i  es  farà  una festa  commemorativa  amb entrega de premis  i
sorteig de regals.

PARTITS:

Categories de joc: S'estableixen tres categories de joc. Handicap inferior fins a
25, Handicap superior a partir de 25,1, Scratch indistint. La modalitat de joc
serà stableford handicap. La categoria es determina amb el handicap a l'inici de
la competició i  es mantindrà la categoria fins al final de la competició amb
independència  dels  canvis  de  handicap  al  llarg  del  torneig,  per  el  que  fa
referència al premi final. 

Premis: A cada jornada n'hi hauran tres. Un per cada grup de handicap i un pel
guanyador scratch i al final de la lliga, hi haurà premi per primer, segon i tercer
classificats de cada categoria handicap i scratch. En cas de coincidència entre
handicap  i  scratch,  es  prioritzarà  el  resultat  scratch,  saltant  al  següent
classificat handicap. Els premis setmanals s'atorgaran en funció de la categoria
que el jugador tingui en el moment del partit.

Horari de joc i partits: Els partits començaran  habitualment a les 9:00 i a tret,
excepte  que  el  club,  per  circumstàncies  extraordinàries  determini  un  altre
horari  o fórmula de joc.  L'assignació de sortides  i  partits  els  comunicarà el
Director Esportiu el dilluns abans de cada partit. Els jugadors que no puguin



competir  algun dimarts  ho comunicaran per  whatsapp abans del  diumenge
anterior al partit. 

Normes d'interés:
1.- Les targes del club estableixen el temps que cal complir per forat durant el
partit. Preguem que es tingui en compte per tal d'agilitzar el joc. El Comitè es
reserva  la  potestat  d'establir  sancions  als  partits  que  incompleixin  l'horari
marcat. És recomana als jugadors que, també per tal d'agilitzar el joc, tinguin
en compte que cal jugar boles provisionals en cas de dubte i que només hi han
3 minuts per buscar boles perdudes (passat els 3 minuts ja s'ha de considerar
bola perduda).
2.-  És intenció del Comitè que s'observin les normes de golf de la Federació,
per tal de que tothom tingui les mateixes opcions i no s'obtinguin avantatges
il·legals,  assegurant el fair play adequat. Per això recordem:

* Cal jugar amb boles degudament identificables, que es declararan tant a la
sortida com en cas de bola provisional  o en cas de canvi de bola durant el
partit.
* La bola es col·loca dins del  carrer  però està prohibit  al  rough.  Qualsevol
moviment de bola caldrà fer-lo marcant-la previament (no acomodar-la amb el
pal). Recordeu que son  2 cops de penalitat, que no son cap tema personal,
sinó un senyal de respecte per la resta de jugadors del torneig. En cas de dubte
serà el marcador qui haurà d'arbitrar.
*  Quan es  busqui  una bola (3  minuts)  i  es  trobi,  si  cal  identificar la  bola,
s'avisarà al marcador per fer-ho i un cop identificada es deixarà en la mateixa
posició.
* En cap cas es donarà una bola per embocada. Està prohibit en la modalitat
de joc stableford.
*  Si  després  de  consultar  amb el  marcador  persisteix  una  discrepància,  es
jugarà  una  segona  bola,  s'anotaran  els  dos  resultats  i  es  passarà  el  cas  al
Comitè, que resoldrà abans del partit següent.
*  Cada jugador només  controlarà la targeta del jugador a que marqui i serà
responsable d'anotar correctament el s resultats. Això evitarà errors i targetes
incomplertes.  Una  targeta  sense  signatura  de  jugador  i  marcador  o  sense
completar, serà declarada nul·la. El jugador és el responsable de que la seva
targeta estigui correcte. Recordeu que les modificacions encara que siguin amb
goma d'esborrar, han d'anar signades pel marcador.

Nombre de partits que es tindran en compte: A cada lliga computaran els 11
millors resultats dels 20 partits per establir els guanyadors de les categories
esmentades. Els resultats de cada partit seran comunicats a tots els jugadors
per mitjà del grup de whatsapp, així com els acumulats que sumen al premi
final. 

CONFLICTES:
Comitè  de  Competició:  S'estableix  un  Comitè  de  Competició,  format  per
President, Director Esportiu i Secretari. Aquest Comitè resoldrà els conflictes
d'origen esportiu, els canvis de dates, les causes de suspensió i les que puguin
afectar  a  la  normal  execució  de  la  competició.  Les  seves  decisions  no  son
recurribles.

El Comitè de Competició


