MOTIUS DE SUSPENSIÓ DE PROVES
El comitè organitzador de la competició fa partícips a tots els camps que en tot
moment seguirà les directrius de la FCPP per el que afecta a la suspensió
d’una prova
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Pitch & Putt va aprovar un
protocol de decisió per la suspensió de proves oficials amb motiu
d'inclemències meteorològiques.
El protocol d’actuació és el següent:

En el nostre cas substituirem CUJD per el Comité Organitzador de
la prova. Tambe substiturem FCPP per Junta Directiva de Semar
Abans de l’inicií de la prova, qui ha d’iniciar l’aplicació del protocol és el
membre del comitè de competició que pertany al camp on es celebrarà la
prova.
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Si la prova no ha estat suspesa, abans del inici de la prova tots els equips han
de estar presents al camp.
Una vegada iniciada la prova serà el Comitè de Competició de la prova qui inicií
l’aplicació del protocol o prengui qualsevol decisió sobre la suspensió de la
prova.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CASOS D’INCLEMÈNCIES
METEOROLÒGIQUES
El Comitè de Competició podrà suspendre la prova per inclemències
meteorològiques en les següents circumstàncies:
a) En quant hi hagi un forat inundat com a conseqüència de la
pluja, o l’aigua de la pluja envolti totalment el forat eliminant
la possibilitat de trobar una línia de putt lliure d’aigua.
b) Quan la boira espessa impedeix veure la bandera d’un forat des
del lloc de sortida d’aquest forat. La primera suspensió de la
prova serà de mitja hora. Si continua la condició atmosfèrica
es perllongarà la suspensió mitja hora més. Si persisteix la
situació, caldrà posar-se en contacte amb el Comitè d’Urgència
de la FCPP qui prendrà una decisió al respecte.
c) Quan el fort vent sigui el causant de que una bola en repòs en
el green es mogui i passi a quedar-se aturada en un altre lloc i
que això succeeixi en més d’un green del recorregut.
d) Quan , com a conseqüència del fred intens, un o varis greens
estiguin gelats no permetent el joc normal amb risc per a la
conservació del terreny de joc. La primera suspensió de la
prova serà de mitja hora. Si continua l’estat del/s green/s, es
perllongarà la suspensió mitja hora més. Si persisteix la
situació,caldrà posar-se en contacte amb el Comitè d’Urgència
de la FCPP qui prendrà una decisió al respecte.
e) Quan es produeixin llamps com a conseqüència d’una
tempesta elèctrica. En aquest cas, la suspensió serà
immediata i si es dona el cas de que es pugui preveure la
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situació, el Comitè establirà un codi de senyals per a
interrompre el joc:
 Toc perllongat de sirena: interrompre
immediatament el joc i anar-se’n a la casa club
(penalitat de desqualificació per infracció).
 Tres tocs consecutius de sirena: es permet realitzar el
cop que es té preparat. i els jugadors es quedaran
en el lloc del recorregut on estan (penalitat de
desqualificació per infracció).
 Dos tocs curts de sirena: els jugadors poden tornar a
emprendre el joc.
f) Excepcionalment, quan seria injust no suspendre-la valorant
altres elements aquí no especificats.

Comissió Esportiva dels Campionats Intercamps
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