
Normativa del camp 
NORMATIVA CAMP - CLUB DE GOLF LLAVANERAS (Gener 2018) 
1. NORMES GENERALS 

1.1 Els jugadors hauran d’atendre i respectar les indicacions que rebin dels empleats del Club, 

ja que aquests, en l’acompliment de les seves funcions, representen als Òrgans Directius i 

tenen per missió fer complir les instruccions emanades dels mateixos. 
1.2 Els jugadors hauran d’evitar tot tipus d’actituds, gestos, paraules o tons de veu que no 

siguin respectuosos, i hauran de demostrar cortesia i esportivitat en tot moment. 

1.3 Els jugadors per sortir al camp respectaran el codi de vestimenta determinat pel Club 

(veure model en els taulers davant de recepció i vestuaris). En cas d’incompliment d’aquest 
punt de la normativa, el personal del Club podrà prohibir l’accés a les instal·lacions o a requerir 

l’abandó de les mateixes. 

1.4 El Comitè de Competició podrà, excepcionalment, i en atenció a situacions puntuals, 

modificar les presents normes. 

  

2. MANTENIMENT I CURA DEL CAMP 

2.1 Els jugadors hauran de complir les normes d’etiqueta del Golf, tals com rastellar 

búnquers, reposar gleves, reparar impactes de bola en el green, marcar les boles en 
green amb marcadors tipus moneda no esquinçant el green, no treure la bola del 

forat amb el putt, etc. 

2.2 Els jugadors col·laboraran per mantenir les instal·lacions netes utilitzant els lavabos del 

camp i les papereres existents, no abandonant objectes tals com a pots, papers, burilles, etc. 

2.3 Hauran de respectar-se les senyalitzacions existents en el camp tals com a marques de 

sortida, estaques, àrees delimitades, zones de pas, rètols informatius o d’accions prohibides, 

etc. 

2.4 Els carros manuals o elèctrics no hauran de trepitjar les zones de tee, green ni els seus 

voltants. 

2.5 Els buggies amb control GPS han de circular pels camins habilitats en el camp. Els 

buggies alliberats del control GPS i les motos han de circular pels camins podent fer 90 

graus fins al punt on es troba la bola del jugador i sempre tornant al camí seguint la mateixa 
regla. 

  

3. SEGURETAT EN EL CAMP 

3.1 Els jugadors no haurien de jugar fins que els jugadors que els precedeixin estiguin fora del 
seu abast. Haurien d’avisar als empleats del camp quan són a punt de jugar un cop que pugui 

posar-los en perill. Haurien de donar un crit d’avís quan es juga una bola en un lloc on hi ha 

perill de copejar a algú. Haurien de fer ús de la campana existent en el camp durant el joc del 

forat 3, situada passant el camí que creua a 200 mts. de green. 

3.2 El joc en el camp pot suspendre’s a causa d’una situació de perill o per causa de força 

major. El senyal d’avís per a la suspensió del joc serà la detonació d’un coet. Els jugadors que 

hagin iniciat el joc es veuran obligats a complir immediatament amb l’avís i abandonar el 

camp.  
En cas que posteriorment el camp torni a estar obert per al joc, l’ordre de sortides pel forat 1 

s’establirà com segueix: primer el grup que tingui reservada hora de sortida al moment que 

es declari obert el camp; segon el primer grup que no va poder sortir al camp, i així 

successivament. 

3.3 Els cotxes hauran d’estar ocupats per dues persones com a màxim i podran ser conduïts 

per majors de 18 anys i amb permís de conduir. 

  

4. HORARIS, SORTIDES i RITME DE JOC 

4.1 Es respectarà l’horari d’obertura i tancament del camp establert pel Club. 



4.2 Es vetllarà per l’estricte compliment dels horaris de sortida de cada grup, que seran 

diàriament establerts segons les reserves anticipades realitzades en la Recepció del Club. 

4.3 Aquells jugadors que no hagin realitzat reserva anticipada podran jugar, en cas que hi hagi 
disponibilitat horària i d’acord amb les indicacions del Marshall, prèvia consulta en la 

Recepció del Club. 

4.4 En el cas de tenir hora reservada i no poder disposar d’ella, s’haurà d’avisar a Recepció al 

més aviat possible per poder deixar l’hora disponible per a altres jugadors. 

4.5 Els dies laborables, es donaran sortides pel forat 1 i el forat 10. Tots els grups podran 

jugar 18 forats. 

Pel forat 1 el primer grup sortirà a les 8:30 hores i els següents grups sortiran en intervals de 

9 minuts. 

Pel forat 10 el primer grup sortirà a les 9:00 hores i els següents grups en intervals de 9 minuts 

fins a un màxim de 9 sortides, sent l’última a les 10:12 hores. A aquests grups se’ls reservarà 

hora exacta de pas o encreuament pel forat 1 a partir de les 11:12 hores per al primer grup i 

en intervals de 9 minuts per als següents grups fins a les 12:24 hores. 

Excepcionalment, tots els dimarts laborables entre els mesos d’octubre i junt, les següents 

hores de sortida estan reservades per a les jugadores participants en la Pool Femenina del 

Club: pel forat 1 un màxim de cinc sortides de 9:51 a 10:27 hores, i pel forat 10 un màxim de 

dues sortides de 9:54 a 10:03 hores. Aquelles sortides no ocupades quedaran disponibles per 

a qualsevol jugador. 

4.6 Els dissabtes, es donaran sortides pel forat 1 i pel forat 10. Els grups que surtin pel forat 

1 podran jugar 18 forats. Els grups que surtin pel forat 10 podran jugar només 9 forats, excepte 

reserva prèvia d’encreuament pel forat 1 en funció de la disponibilitat a partir de les 11 hores 
de la vigília. L’encreuament pel forat 1 serà a partir de les 10:42 hores. 

Pel forat 1 el primer grup sortirà a les 8:00 hores i els següents grups sortiran en intervals de 

9 minuts. Es reserven per la Pool Masculina del Club les sortides entre les 8:09 i les 9:03 hores 

(7 sortides). La primera sortida al camp serà de lliure disposició per a la resta de socis o 

jugadors. 

Pel forat 10 el primer grup sortirà a les 8:30 hores i els següents grups en intervals de 9 minuts 

fins a un màxim d’10 sortides, sent l’última a les 09:51 hores. 

4.7 Els diumenges i festius es donaran sortides pel forat 1 i pel forat 10. Els grups que surtin 
pel forat 1 podran jugar 18 forats. Els grups que surtin pel forat 10 podran jugar només 9 

forats, excepte reserva prèvia d’encreuament pel forat 1 en funció de la disponibilitat a partir 

de les 11 hores de la vigília. L’encreuament pel forat 1 serà a partir de les 10:42 hores. 

Pel forat 1 el primer grup sortirà a les 8:00 hores i els següents grups sortiran en intervals de 

9 minuts. 

Pel forat 10 el primer grup sortirà a les 8:30 hores i els següents grups en intervals de 9 minuts 

fins a un màxim d’10 sortides, sent l’última a les 09:51 hores. 

4.8 Els grups que iniciïn el joc pel forat 1 no tindran prioritat de pas en el forat 10 respecte 
dels grups que iniciïn el joc pel forat 10, sempre que aquests últims estiguin complint amb 

l’horari establert. 

Els grups que iniciïn el joc pel forat 10 no tindran prioritat de pas en l’encreuament al forat 1 

respecte dels grups que iniciïn el joc pel forat 1, sempre que aquests últims estiguin complint 

amb l’horari establert. 

4.9 Els jugador hauran d’evitar el joc lent. El temps de joc màxim permès a cada grup de 

jugadors per a una volta de 18 forats és de 4h15’, establint-se els següents temps de pas 

intermedis: 
Tee 5: 1 hora 

Tee 10: 2h15’ 

Tee 14: 3h10’ 

4.10 El marshall actuarà en funció de la situació, regulant el ritme de joc segons el següent 

criteri: 



Un grup tindrà dret a passar al grup precedent sempre que aquest no compleixi amb els temps 

de pas màxims permesos o bé quan el seu ritme de joc sigui sensiblement més lent i per 

davant hi hagi un espai lliure en el camp, com a mínim, d’un par 3 complert o tot el carrer 
d’un par 4 o bé fins a la zona de tercer cop en un par 5. 

Totes les disposicions relatives a horaris i reserves, anteriorment especificades, podran 

modificar-se o veure’s alterades en cas de celebració de competicions o tornejos. 

4.11 En funció de la situació del camp, excepcionalment el marshall podrà autoritzar sortides 

per llocs de sortida diferents del forat 1 i 10. 

5. CAMP DE PRÀCTIQUES  

5.1. Els jugadors hauran d’atendre a les indicacions del personal encarregat del camp de 

pràctiques, que actua per delegació del Comitè de Competició amb la finalitat de poder 
aprofitar millor les instal·lacions i evitar riscos innecessaris. 

5.2 L’ús de fustes està limitat a les catifes indicades a aquest efecte. Els jugadors susceptibles 

de sobrepassar el perímetre del camp no podran utilitzar les fustes. 

5.3 Es respectarà l’horari d’obertura i tancament establert pel Club. 

5.4 Aquestes normes hauran de respectar-se igualment a les classes amb professionals i 

aquests es responsabilitzaran que durant les mateixes siguin complertes. 

5.5 A les zones d’approach no està permès jugar amb boles de pràctiques i hauran de 

respectar-se els límits senyalitzats. En el putting green tindran preferència els jugadors que 

practiquin el putt. 

5.6 Tant el personal com els professionals tindran potestat per denegar la pràctica del joc als 

infractors. Hauran d’informar a Gerència de les infraccions que es cometin. 

L’incompliment de qualsevol punt d’aquesta normativa podrà ser comunicat per personal del 
Club i serà reflectit en l’informe del Marshall o del Gerent. També podrà ser denunciat per 

escrit pels jugadors. 

Una vegada comunitat al Comitè de Competició, i prèvia deliberació, podrà ser objecte d’acte 

d’apercebiment. 

En cas de reincidència, el Comitè de Competició, donarà part del fet a el Comitè de Disciplina 

que actués segons l’establert en el Reglament de Disciplina Esportiva. 

Club de Golf Llavaneras, a 1 de gener de 2018 
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