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Lokala Regler och Tävlingsvillkor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------PÅ MORA GK SPELAS GOLF ENLIGT GÄLLANDE UPPLAGOR AV FÖLJANDE:
-Regler för Golfspel.
-Spel- och Tävlingshandboken kapitel 1-3.
-Dessa Lokala Regler och Tävlingsvillkor.
För vissa tävlingar kan speciella lokala regler och tävlingsvillkor användas.

A - LOKALA REGLER
A-1. OUT OF BOUNDS; REGEL 18.2
a: Banans gräns
Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas bansidepunkter i marknivå. Out of bounds kan även
definieras av vita linjer.

b: Intern Out of Bounds
Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar till vänster om pliktområdet på hål 5 och 6 och mellan hål 16
och 17, gäller endast vid spel av hål 5,6,16 och pinnarna behandlas som föremål för banans gräns.
Vid spel av hål 1,2,7,8,9,17 är pinnarna oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt
Regel 16.1.

A-2. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN; REGEL 16.1
a: Mark under arbete
Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete.
Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
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b: Droppzon hål 16
Vägen till vänster och bakom Green på hål 16 ner till OoB-gränsen vid Tee 60 på hål 17 är ett oflyttbart tillverkat
föremål.
Om en boll är på vägen har spelaren dessa lättnadsalternativ:
••Ta lättnad enligt Regel 16.1 eller
••som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen bakom Green på hål 16.
Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
(OBS! Droppzonen gäller endast för vägen, EJ för Pliktområdet som gränsar till vägen.)

c: Myrstackar
Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under
arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

d: Vita spraylinjer vid oflyttbara tillverkade föremål
Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade
föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

e: Avståndsmarkeringar
Alla avståndsmarkeringar på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt
Regel 16.1 är tillåten. Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2

A-3. BEGRÄNSNING AV NÄR SLAG FRÅN GREEN MÅSTE SPELAS OM ENLIGT
UNDANTAG 2 TILL REGEL 11.1b
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
•
•
•

spelaren,
klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal Regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a .

A-4. FÖRFARANDE VID DÅLIGT VÄDER OCH AVBROTT I SPELET; REGEL 5.7
Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation (ex. åska) kommer att signaleras med en lång signal.
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).
I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
Återsamlingsplats: Klubbhuset
Plikt se Regel 5.7.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Plikt om inte annat sägs i den Lokala Regeln:

ALLMÄN PLIKT
(Slagspel – Två slag plikt; Matchspel – Förlust av hålet)
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B – TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling .

B-1. SCORING AREA, SCOREKORTSINLÄMNING; REGEL 3.3b
Scorekortet är inlämnat enligt Regel 3.3b när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och lämnat
platsen för inlämning (scoring area).
Scoring area är Tävlingskansliet eller annan angiven plats.

B-2. AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT
I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand används den
matematiska metoden och i tredje hand lottdragning.
I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål, hål 10-18-10- o.s.v. Övriga
placeringar sker enligt den matematiska metoden.

B-3. RESULTAT – TÄVLINGEN OFFICIELLT AVSLUTAD
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
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