
 EMPORDÀ GOLF CLUB – Recorregut Links 

 

Es juga d’acord amb les Regles de Golf emeses per la R&A ( en vigor des de gener de 2019), el Sistema 

Mundial de Handicap que són les següents:   

Regles Locals 

 
1.COL·LOCACIÓ DE LA BOLA (Regla Local Model E-3): 

Quan la bola d’un jugador reposa en una part del àrea general tallada a l’altura del carrer o menor, el 

jugador pot prendre alleujament sense penalització nomes una vegada col·locant la bola original o una 

altra bola, i jugant-la, en aquesta àrea d’alleujament: 

• Punt de referència: el punt de la bola original. 

• Grandària de l’àrea d’alleujament mesurat des del punt de referència: el llarg de una targeta de score des del punt de 

referencia, però amb aquestes limitacions:  

• Limitació d’ubicació de l’àrea d’alleujament: no ha de ser-hi mes a prop del forat que el punt de referencia, i ha d’estar en 

l’àrea general 

 
Al procedir d’acord amb aquesta Regla Local, el jugador ha d’escollir un lloc per col·locar la bola i utilitzar 
els procediments de col·locar una bola segons les Regles 14.2b(2) i 14.2e. 

 

Penalització per jugar des d’un lloc equivocat en infracció de la Regla Local: penalització general segons 
la regla 14.7a. 

 
2.FORA DE LÍMITS (Regla 18): 

• Definit per estaques blanques i/o línies blanques 

• Una bola està fora límits quan està més enllà de qualsevol mur o tanca que defineix un límit.  

• La zona de pràctiques situada entre els forats 1 i 10 del recorregut Links que s’uneix amb la casa club, el hotel, l’aparcament, 

la carretera d’entrada al golf i els apartaments situats darrere del green del forat 18, tots ells definits  per estaques blanques i/o 

línies blanques. 

• Una bola que acaba reposant a o més enllà de la carretera d'entrada al golf està fora de límits, encara que 

acabi reposant en una altra part del camp que està dins de límits per a altres forats. 

• La tanca perimetral exterior situada a la dreta del forat 7. 

• El mur situat a l’esquerra del forat 16. 

• Fora límits intern-forat 14: la part esquerra del forat 14. Comença en el tee de blanques i continua per el llac i segueix el 

contorn de l’àrea de penalització per la part esquerra i segueix per les dunes de l’esquerra del forat 13 fins acabar en 

l’embassament situat a 50 metres després del Green del forat 14. 

 
3. ÀREA DE PENALITZACIÓ (Regla 17): 

 

En les àrees de penalització amb trams limitats per travesses de fusta, els límits de les àrees de 
penalització estan definits per la vora més pròxima a l'aigua dels mateixos (forats 4, 9, 11, 13, 14, i 
18). 

 
4. CONDICIONS ANORMALS DEL CAMP (Regla 16): 

4.1. Terreny en reparació: 

• Zones delimitades per estaques blaves i/o línies blanques al terra. 

• Danys causats per els porcs senglars.  

4.2. Obstruccions Inamobibles: 

• Tots els camins estiguin o no asfaltats. 

• Els ponts 

• La tanca que rodeja el llac situat a la dreta del forat 15. 

4.3. Objectes integrants: 
 

• Les travesses de fusta que envolten part del waste area a la dreta del carrer y green del forat 8. 

 

5. WASTE AREAS (Regla Local Model C-2.1) 

       Les següents àrees preparades de sorra són part de l'àrea general, i no són búnquers: 

• Forat 5: situada a la part dreta del carrer, comença a 200 metres de green i acaba a 100 metres de green. 

• Forat 6: tota la zona sorrenca que comença en el tee de sortida i s’estén fins al principi del Green. 

• Forat 8: situada a la part dreta del forat, comença a 170 metres del green i s’estén fins al green. 

• Forat 15: situada al mig del forat, comença en els tees de sortida i s’estén fins al principi del green. 


