CIRCULAR Nº 53/2011
PRINCIPALS CANVIS EN LES REGLES DE
GOLF 2012 - 2015
Les regles de golf estan sotmeses a un procés de revisió dut a terme
pel R&A Rules Limited i la United States Golf Association (USGA),
després de consultar amb altres organismes de golf de tot el món. El
resultat d’això és una nova edició del Llibre de les Regles de Golf cada
quatre anys. A continuació us avancem els canvis més importants que
s’han introduït en l’edició del 2012:

Principales Cambios Introducidos en la Edición de 2012
Definicions
Preparar el Cop
Es modifica la definició de manera que un jugador ha preparat el cop amb el simple acte
de recolzar el pal a terra, immediatament davant o darrera de la bola, amb independència
que s’hagi col·locat o no en “stance”. Això vol dir, per exemple, que un búnquer o en un
obstacle d’aigua, un jugador no haurà preparat mai el cop.
Àrbitre
No canvi la seva definició però s’afegeix una excepció per al match-play que diu que,
excepte que l’àrbitre hagi estat designat per acompanyar els jugadors en un partit, no té
autoritat per intervenir, llevat en relació a les regles 1-3 (acord per excloure regles) 6-7
(demora indeguda) o 33-7 (desqualificació per falta d’etiqueta).

Regles
Regla 1-2. Exercir influència sobre el moviment de la bola o alterar les condicions
físiques.
S’afegeix les paraules “amb la intenció de”, de tal manera que la penalitat s’aplicaria tant
en el cas que l’acció del jugador hagués influït en el moviment com si alterés les
condicions físiques per tal d’afectar el joc d’un forat. Si la situació ja està coberta per una
altre regla, és aquesta la que s’aplica. Per exemple modificar el “lie” de la teva bola està
cobert per la regla 13-2, però si la bola és la d’un company-competidor cal aplicar la 1-2.
Regla 6-3a. Horari de Sortida
Es modifica la Regla 6-3a per a establir que la penalitat per començar tard, però dins del
cinc minuts després de l’hora de sortida, es redueix a la pèrdua del forat en match-play o
a dos cops en stroke play. Més enllà dels cinc minuts la penalitat és desqualificació. Fins
ara aquesta penalitat per començar amb un retard màxim de cinc minuts era potestativa
del comitè de la prova, mitjançant una condició de la competició.
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Regla 6-7 Demora indeguda en Match Play
De la mateixa manera que en Stroke-Play, el comitè te potestat per establir temps màxims
per jugar un cop, un forat o un partit i adaptar la penalitat per infracció a pèrdua de forat
en les dues primeres infraccions i desqualificació en la infracció següent.

Regla 12-1. Veient la Bola; Buscant la Bola
S’amplia la possibilitat de buscar la bola coberta per sorra, que fins ara només era vàlida
en un obstacle (normalment en un búnquer), a qualsevol lloc del camp, per exemple en
les típiques “waste areas” que hi ha en alguns camps. No hi ha penalitat si una bola es
mou durant la recerca quan es creu que està coberta de sorra.
En canvi la regla recull que si la bola està en un obstacle, suposadament coberta per
impediments solts, aquest es poden tocar i moure per identificar la bola, però si la bola es
mou s’aplica la regla 18-2 amb un cop de penalitat i la bola s’ha de reposar, excepte que
el moviment de la bola sigui ocasionat en el moment de reposar els impediments solts.
Regla 13-4. Bola en Obstacle; Accions Prohibides
Es modifica la excepció 2 de la regla 13-4 per permetre que un jugador arregli la sorra o
terra en un obstacle (búnquer) en qualsevol moment, fins i tot abans de jugar, sempre que
sigui amb el únic propòsit de tenir cura del camp i no es cometi una infracció de la regla
13-2 respecte el següent cop, com seria fer servir el rasclet per arreglar una petjada
davant de la línia de joc o propera al “lie” de la bola. D’aquesta manera es prioritza
l’aspecte de “etiqueta” per damunt de la prova de les condicions de l’obstacle. Segueix
estant prohibit tocar el terra de l’obstacle amb el pal abans d’executar el cop.
Regla 18-2b. Bola Moguda Desprès de Preparar el Cop
S’afegeix una nova excepció que permet eximir de penalitat a un jugador quan la bola es
mou desprès d’haver preparat el cop quan es segur que el moviment de la bola no ha
estat en absolut causat pel propi jugador. Aquest és el cas d’un jugador que després
d’haver recolzat el pal darrera de la bola, es separa per mirar la línia de putt i una ràfega
de vent mou la bola. No hi hauria penalitat i la bola s’ha de jugar des del nou lloc que
estigui.

Apèndix IV
S’afegeix un nou apèndix que estableix normes generals respecte el disseny de
dispositius, “tees”, guants, sabates i roba. De manera general cap d’aquests elements pot
estar dissenyat per ajudar al jugador en l’execució d’un cop, com seria un guant que
facilités que la ma estigués bloquejada en una determinada posició o una roba que limités
el moviment de “backswing” del jugador.
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